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Så er tre intense og spændende dage slut på årets hi-messe, hvor i alt 20.787 gæster lagde vejen forbi og 
711 udstillere stod klar til at tage imod, i de mange haller. Fik du set det, du ville? Det håber vi, at du gjorde, 
og at det var en udbytterig messe med masser af inspiration og networking, der kan komme din forretning 
til gode.

MANGE BESØGENDE OG GLADE VINDERE
Det var tre travle men rigtig interessante dage i Herning. Mange 
gæster kiggede forbi for at få inspiration og en snak om deres projekter 
og løsninger, de er på jagt efter. Det var virkelig spændende at høre, hvad 
der foregår rundt omkring i virksomhederne og få mulighed for at 
byde ind med nogle mulige løsninger.

Hver dag under messen trak vi lod mellem vores besøgende om en 
DeLonghi espressomaskine. De tre heldige vindere har fået besked og 
har allerede modtaget deres gevinst!

ET DEDIKERET TEAM STÅR KLAR TIL AT HJÆLPE DIG 
Vi er i fuld gang med at følge op på de mange spændende besøg vi 
havde på messen, herunder at arbejde videre med de forespørgsler, 
vi har fået og sørge for at sende materiale ud til de, der har ønsket det.

Har du spørgsmål eller særlige ønsker, så kontakt vores team på tlf. 
7020 0522 til en snak om, hvilke behov I har, og hvordan vi kan hjælpe.

DIREKTØRENS HJØRNE
Jeg er en rigtig glad mand! Vores målsætning for messen om at skabe 
og udvikle relationer blev opnået til fulde, takket være opbakningen 
fra alle medarbejderne, der har slidt i det og udvist stort engagement 
både op til og under messen.

Dette års industrimesse har været en kæmpe succes med rigtig mange 
besøgende på vores stand, både nye ansigter og mangeårige samarbejds-
partnere. Hvor var det dejligt at hilse på jer alle, og høre hvordan det 
går i jeres virksomheder og brancher. Der sker meget spændende ude 
i virksomhederne af såvel nye tiltag som projekter, hvor er det skønt!

Jeg håber, at I alle har haft en inspirerende messe, der har givet jer nye 
idéer at arbejde videre med.

Tak fordi du læste med.


