
Se nyhedsbrevet online her

Digitale generalforsamlinger afholdt med
succes
Det lykkedes helt uden udfordringer af få afholdt årets
generalforsamlinger i VELTEK og fagsektionerne.

Læs mere

Video: Grøn og teknisk genstart af
Danmark
Hvordan kommer Danmark bedst – og mest grønt – i gang igen efter
Coronakrisen? To af Danmarks førende teknik-grossister – og
medlemmer af VELTEK, Lemvigh-Müller A/S og Solar Danmark A/S, er
ikke i tvivl.
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Se video

AVA melder sig ind i CEIR
Efter 5 måneders gratis prøvemedlemskab har bestyrelsen i Sektionen
for Armatur, Vand & Afløb besluttet at melde sig fuldbyrdet ind i CEIR –
den europæiske paraplyorganisation for brancheforeninger og
leverandører inden for vvs-området.

Læs mere

Benjamin Vilmann er elbranchens næste
store talent
Bestyrelsen i Den Eltekniske Sektion har valgt at tildele legatet for unge
el-tekniske talenter til Benjamin Vilmann – Studerende på DTU’s
diplomlinje for Elektrisk Energiteknologi, der som belønning for sin
flittighed og visionære indstilling til branchen nu kan se frem til, at der
snart tikker et anseligt beløb ind på kontoen.
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Læs mere

Slip den grønne intelligens løs i
bygningerne
En arbejdsgruppe under Leverandørudvalget i Den Eltekniske Sektion
har til opgave at promovere fire udvalgte energibesparende områder i
vores bygningsmasse - læs debatindlæggene bragt på Energi Watch.dk
og i Licitationen her.

Læs mere

ETIM: Hvad får jeg ud af det? – ETIM
International udgiver notat om fordelene
Foreningen ETIM International er et partnerskab mellem nationale ETIM-
organisationer og har sit officielle sæde i Bruxelles. Kodeordene for
ETIM er det kollektive, uafhængige og sektordækkende samarbejde.
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Men hvad får min virksomhed konkret ud af det?

Læs mere

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
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