
Se nyhedsbrevet online her

VELTEK fortsætter udviklingen i 2020
Det ville ikke være en underdrivelse at sige, at 2019 var et historisk år
for VELTEK. Her hvor juleferien så småt er ved at indfinde sig og
julefreden sænker sig, ser jeg tilbage på, hvor stor en betydning det
arbejde som vores medlemmer, bestyrelse og sekretariat har bedrevet
gennem hele året, har haft på foreningen og de brancher, vi
repræsenterer.
 
Læs Per Rømer Kofods leder ved at klikke nedenfor.

Læs mere

VELTEK støtter Erhvervsministerens
tiltag for øget webbaseret
markedsovervågning
I en video lagt på VELTEKs LinkedIn-profil viser og gennemgår Per
Rømer Kofod et konkret eksempel på et farligt el-produkt fra en
udenlandsk webbutik, som er tilgængeligt for danskerne og det danske
marked. Videoen understreger, hvorfor Sikkerhedsstyrelsen skal have
øgede beføjelser inden for international webbaseret
markedsovervågning.

Se videoen her

https://veltek.clients.ubivox.com/not_available_in_archive/
https://www.veltek.dk/veltek-fortsaetter-udviklingen-i-2020/
https://www.linkedin.com/posts/veltek_brancheforening-mssi-markedskontrol-activity-6610538662780260352-qKCe
https://www.linkedin.com/posts/veltek_brancheforening-mssi-markedskontrol-activity-6610538662780260352-qKCe


Husk VELTEKs generalforsamling og
årsdag 2020
VELTEKs hovedgeneralforsamling, sektionsgeneralforsamlinger og
årsdag 2020 er fastlagt til fredag den 19. juni på det skønne Tøystrup
Gods på Fyn – så sæt kryds i kalenderen og reserver dagen!

Læs mere

Unikt tilbud til varmepumpeleverandører
til EL & TEKNIK 2020
Messearrangørerne bag EL & TEKNIK ønsker at udbrede kendskabet til
varmepumper i el-branchen og giver derfor varmepumpeproducenter
og -leverandører en unik mulig for at vise deres produkter og
virksomhed frem på en fælles temastand til en attraktiv pris midt i ét af
messens trafikale knudepunkter.

https://www.veltek.dk/veltek-generalforsamling-og-aarsdag-2020/
https://www.veltek.dk/veltek-generalforsamling-og-aarsdag-2020/
https://www.veltek.dk/unikt-tilbud-til-varmepumpeleverandoerer-attraktiv-faelles-temastand-paa-el-teknik/


Læs mere

Ny medlemsfordel: Zleep Hotels er nu en
del af VELTEKs hotelaftaler
Som medlemsfordel har VELTEK allerede attraktive rabataftaler med
Arp-Hansen Hotel Group, Scandic Hotels, First Hotels og Park-Inn
Radisson CPH Airport - og nu er Zleep Hotels en del af pakken. Zleep
Hotels tilbyder VELTEKs medlemmer 10% rabat på deres hoteller, som
ligger i Aalborg, Aarhus, Billund, Kolding, København, Ballerup, Roskilde,
Ishøj samt i Sverige i Upplands Väsby, tæt på Stockholm.

Se alle vores hotelaftaler

Udstillernes kundenetværk udvides og
styrkes på fagmesser
Både hos KlarPris og hos Hans Følsgaard er der enighed om, at EL &
TEKNIK 2020 giver udstillerne nogle unikke muligheder for at etablere en
dialog med mange potentielle kunder og styrke eksisterende netværk.

https://www.veltek.dk/unikt-tilbud-til-varmepumpeleverandoerer-attraktiv-faelles-temastand-paa-el-teknik/
https://www.veltek.dk/medlemsfordele/hotelaftaler/
https://www.veltek.dk/medlemsfordele/hotelaftaler/


Læs mere

Kortlægning af ETIM 7.0 til eCl@s 11.0
klar og online i ETIM Viewer
Kortlægningen af ETIM version 7.0 til eCl@ss' version 11.0 Basic er for
nylig blevet afsluttet. En kortlægning på klassetrin, men også på
funktionsniveau. Bemærk; at der kræves medlemslogin for at
tilgå artiklen.

Læs mere

Første hal udsolgt på EL & TEKNIK 2020
Det kniber med ledige kvadratmeter til forårets EL & TEKNIK-messe i
Odense Congress Center. Alle standpladser i den store Hal C er allerede
udsolgt, mens der resterer få pladser i Hal A.

https://www.veltek.dk/udstillernes-kundenetvaerk-udvides-og-styrkes-paa-fagmesser/
https://www.veltek.dk/udstillernes-kundenetvaerk-udvides-og-styrkes-paa-fagmesser/
https://www.veltek.dk/kortlaegning-af-etim-7-0-til-ecls-11-0-klar-og-online-i-etim-viewer/
https://www.veltek.dk/kortlaegning-af-etim-7-0-til-ecls-11-0-klar-og-online-i-etim-viewer/


Læs mere

ETIM International lancerer ny
hjemmeside og visuel identitet
Mens vi tæller ned til den 1. september 2020, hvor ETIM 8.0 frigives,
har ETIM International sammensat en ny og forbedret hjemmeside og
samtidig en ny visuel identitet.

Læs mere

God jul og på gensyn i 2020
Sekretariatet i VELTEK ønsker alle vores medlemmer og
samarbejdspartnere en god jul og et godt nytår! Vi ser frem til et
spændende 2020 - Husk at sætte kryds i kalenderen den 19. juni 2020,
hvor VELTEK afholder ordinær generalforsamling og årsdag.

https://www.veltek.dk/foerste-hal-udsolgt-paa-el-teknik-2020/
https://www.veltek.dk/foerste-hal-udsolgt-paa-el-teknik-2020/
https://www.veltek.dk/etim-international-lancerer-ny-hjemmeside-og-visuel-identitet/
https://www.veltek.dk/etim-international-lancerer-ny-hjemmeside-og-visuel-identitet/


Husk at følge VELTEK
på LinkedIn
Hold dig opdateret med de nyeste
nyheder og hjælp VELTEK med at få
vores budskaber og informationer
længere ud ved at følge LinkedIn-
profilen. Klik nedenfor for at gå til siden.

Klik her

VELTEK i andre medier
VELTEK er hver måned repræsenteret i
flere forskellige eksterne medier. På
VELTEKs hjemmeside kan du løbende
finde et overblik over hvilke. 

Læs mere

    

VELTEK | Smedeholm 13A, 1. tv. | 2730 Herlev | Telefon 32 32 14 00 | veltek.dk | Følg VELTEK på
LinkedIn
 

https://www.linkedin.com/company/veltek/
https://www.linkedin.com/company/veltek/
https://www.veltek.dk/pressemateriale/veltek-i-pressen/
https://www.veltek.dk/pressemateriale/veltek-i-pressen/
https://veltek.clients.ubivox.com/archive/977793/share/?launch=email
https://veltek.clients.ubivox.com/archive/977793/share/?launch=facebook
https://veltek.clients.ubivox.com/archive/977793/share/?launch=twitter
https://veltek.clients.ubivox.com/archive/977793/share/?launch=linkedin
http://www.veltek.dk
https://www.linkedin.com/company/10303754/


Klik her for at framelde dig vores nyhedsbrev

https://veltek.clients.ubivox.com/not_available_in_archive/
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