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Unikke maskiner kræver  

unikke komponenter 

Da du modtager dette nyhedsbrev, er du sandsynligvis beskæftiget med at konstruere, producere eller 

opdatere maskiner og tekniske anlæg. Enten producerer din virksomhed selv helt unikke produkter til 

slutbrugerne - eller også gør jeres kunder. I begge tilfælde er I afhængige af, at maskinen kan lave 

produkterne lidt hurtigere, lidt mere sikkert, med en lidt bedre kvalitet og med et lidt bedre arbejdsmiljø 

end konkurrenterne.   

Bernstein er bevidst om, at ingen kæde er stærkere end det svageste led. Hvis din kunde skal lave unikke 

produkter, skal din maskine også være unik. Og for at kunne lave unikke maskiner eller tekniske anlæg har 

du brug for unikke el-komponenter. Derfor har vi nu trimmet vores rådgivnings- og salgsorganisation, så vi 

endnu bedre er i stand til at rådgive og sparre med jer om den teknisk 

og økonomisk mest optimale løsning!  

Henrik Ovesen, der er uddannet el-installatør og har lang erfaring med 

el-komponenter til produktionsanlæg, er ansat til at analysere, rådgive 

og sparre med jer om, hvordan I kan gøre maskinerne bedre. Han vil 

udarbejde oplæg og løsningsforslag til produkter og projekter i tæt 

samarbejde med ingeniører hos jer og hos Bernstein. Henrik indgår i 

det team, der skal vedligeholde og udbygge samarbejdet med vores 

eksisterende kunder, og vil besøge såvel nye som eksisterende kunder, 

der kan anvende Bernsteins produkter i forbindelse med konstruktion 

og produktion af maskiner og tekniske anlæg. Du kan læse mere om 

Henrik Ovesen HER. 

Derudover vil vi snarest ansatte en salgsassistent, som skal have den 

daglige kontakt til lager og indkøbsfunktion om ordremodtagelse, 

ordrebehandling, indkøb, levering, fakturering, vedligeholdelse af 

samhandelsaftaler mv.  

Vores uundværlige Jens Poulsen og John Drachmann er fortsat klar ved 

telefonerne til at drøfte salg, ordrebehandling, indkøb, lager, logistik 

og tekniske løsninger med dig. De har begge været med fra starten hos Bernstein A/S og er kendt for deres 

hjælpsomhed og opfindsomhed. Bernsteins produkter holder længe, og hvis du har et ældre produkt, som 

er udgået af produktionen, så kan Jens og John som regel hjælpe dig med at identificere det og skaffe en 

nyere version. 

Alt i alt glæder vi os til det fortsatte samarbejde med jer. Bernstein vil fortsat satse på at levere 

kundetilpassede produkter med de små forskelle, der gør DINE maskiner og anlæg mere 

konkurrencedygtige. 

Venlig hilsen 

Jens Peter Bendixen, adm. direktør, Bernstein A/S  

 
Bernstein Nyhedsbrev udsendes til kunder, samarbejdspartnere og andre interesserede og er tænkt som inspiration 

til, hvordan du kan anvende Bernsteins produkter til at forbedre din forretning.  

Du er altid velkommen til at kontakte Jens Peter Bendixen med ideer, ønsker og kommentarer. 

Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan du FRAMELDE dig HER. 

 


