Ballerup, december 2009

Året der er gået
Der er sket en hel del hos EBI i det forgangne år. Ligesom resten af branchen har vi
også mærket nedgangen i stålforbruget. Samtidig har vi sat fokus på vores
kerneområder og prioriteret den tekniske dialog med vore kunder.
Årets løb har betydet ændringer i organisationen således at vi har fornøjelsen at
præsentere udnævnelsen af Anette Vest Henriksen som salgschef for
konstruktionsstål, værktøjsstål samt normdele. Anette bakkes op af en stærk
salgsafd. bestående af Maria Winther, Karsten Weidemann, Michael Hemmingsen
og Eva Hansen.
Vi har ligeledes fornøjelsen af at præsentere vores nyhedsbrev, som findes under
”EBI/Nyhedsbreve” i bjælken. Vi forventer at udsende dette 4 gange årligt. Såfremt
det ønskes mailet direkte, så send blot en mail til salg@ebi.dk. Sidste nyt vil altid
kunne findes under ”nyheder” nederst til højre på forsiden.
Ligeledes har vi haft stor success med udsendelse af reststykkelister, så ønskes disse
mailet direkte, så mail ligeledes til salg@ebi.dk.
EBI takker for samarbejdet i det forgangne år og ønsker alle en glædelig jul samt et
lykkebringende nytår.

NB! Vi holder lukket ml. jul og nytår, og er tilbage mandag d. 5. Januar 2010.
Praktiske oplysninger:
- Du kan til enhver tid komme retur til forsiden ved at klikke på bjælken foroven.
- Vi har valgt at vente lidt med at lægge egentligt katalog materiale på denne nye side, men der er
stadig mulighed for søgning i katalogerne via vores gamle hjemmeside. Linket findes på forsiden
nederst til højre.
- Der er stadig mulighed for bestilling af materialer på hjemmesiden nederst til højre. Ellers er du
altid velkommen til at sende en mail direkte til salg@ebi.dk.
- Ris og ros modtages gerne på ebi@ebi.dk.
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