
Utförsäljning av demoprodukter!

ERGONEWS MAJ 2021

MÅNADENS ÅF

I maj fyller vi 20 år!! Men vi firar hela året!

Varje månad skickar vi ut en födelsedagstårta

till månadens bästa återförsäljare.

GRATTIS!! Och hoppas det smakar!

DIGITAL PRODUKTVISNING

Vi fortsätter med våra digitala

produktvisningar! De tar normalt ca en

timme, men kan kortas ner vid behov. Vi

berättar kort om företaget, följt av "live

demo" av våra best sellers. Skicka önskemål

om tid här, så bekräftar vi med en

Teamsinbjudan.

Intresseanmälan digital
produktvisning

SÅ HÄR TYCKER NI

Vi tar tillfället i akt att dela med oss av några

svar från årets kunduppföljning. Något vi är

väldigt stolta över! Vill du skriva något till oss?

Tryck på gröna knappen nedan!

Höj‐ & sänkbara arbetsbord

• Bemötandet har varit trevligt och

serviceinriktat. Alltid snabba svar på

frågor och snabba åtgärder på det som

varit fel.

• Har inget att klaga på när det gäller

leverans.

• Produkten är lätt att använda.

Noomi Kronborg, Universitetstandvården KI

Jag upplever företaget som seriöst och

kunnigt med hög servicenivå

Marie Blaksäter, Ystad kommun

Alltid positivt bemötande och snabb

återkoppling vid förfrågningar, inget problem

vid leveranser, produkterna har varit till stor

nytta, lätta att använda & fyllt sitt syfte.

Superbra service på alla sätt helt enkelt

Ann‐chatrine Holmbom, Arbetsförmedlingen

Ris och Ros

Läs mer här

MINSKA MATSVINNET

med hjälp av Kirunavågen

För ett par år sedan levererade vi en vagn

med integrerad våg, anpassad för matrester på

Triangelskolan i Kiruna. Syftet var att minska

matsvinnet. Denna åtgärd ihop med tävlingar

och andra aktiveter har minskat matsvinnet

rejält i kommunen och nu börjar andra att ta

efter.

Vi har därför tagit fram en standardprodukt

för ändamålet som vi döpt till Kirunavågen,

efter våra inspiratörer.

Vagnen går såklart att komplettera med fler

vågar eller andra tillbehör vid önskemål.

L&d Ergofokus AB * 0243‐153 50 * info@ergofokus.se
Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Klicka här för att avregistrera din adress

Postman
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I maj fyller vi 20 år!! Men vi firar hela året!

Varje månad skickar vi ut en födelsedagstårta

till månadens bästa återförsäljare.

GRATTIS!! Och hoppas det smakar!

DIGITAL PRODUKTVISNING

Vi fortsätter med våra digitala

produktvisningar! De tar normalt ca en

timme, men kan kortas ner vid behov. Vi

berättar kort om företaget, följt av "live

demo" av våra best sellers. Skicka önskemål

om tid här, så bekräftar vi med en

Teamsinbjudan.

Intresseanmälan digital
produktvisning

SÅ HÄR TYCKER NI

Vi tar tillfället i akt att dela med oss av några

svar från årets kunduppföljning. Något vi är

väldigt stolta över! Vill du skriva något till oss?

Tryck på gröna knappen nedan!

Höj‐ & sänkbara arbetsbord

• Bemötandet har varit trevligt och

serviceinriktat. Alltid snabba svar på

frågor och snabba åtgärder på det som

varit fel.

• Har inget att klaga på när det gäller

leverans.

• Produkten är lätt att använda.

Noomi Kronborg, Universitetstandvården KI

Jag upplever företaget som seriöst och

kunnigt med hög servicenivå

Marie Blaksäter, Ystad kommun

Alltid positivt bemötande och snabb

återkoppling vid förfrågningar, inget problem

vid leveranser, produkterna har varit till stor

nytta, lätta att använda & fyllt sitt syfte.

Superbra service på alla sätt helt enkelt

Ann‐chatrine Holmbom, Arbetsförmedlingen

Ris och Ros

Läs mer här

MINSKA MATSVINNET

med hjälp av Kirunavågen

För ett par år sedan levererade vi en vagn

med integrerad våg, anpassad för matrester på

Triangelskolan i Kiruna. Syftet var att minska

matsvinnet. Denna åtgärd ihop med tävlingar

och andra aktiveter har minskat matsvinnet

rejält i kommunen och nu börjar andra att ta

efter.

Vi har därför tagit fram en standardprodukt

för ändamålet som vi döpt till Kirunavågen,

efter våra inspiratörer.

Vagnen går såklart att komplettera med fler

vågar eller andra tillbehör vid önskemål.
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