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Søborg, 25.10.2017

Showroom:
For at skabe de optimale forhold til at vise produkterne frem for vore kunder/besøgende er der i
forbindelse med ombygningen i Gulvcenter København skabt plads til et nyt stort og flot showroom,
som vi sammen med vore leverandører er i fuld gang med at indrette.
Opdaterede distrikter:
Vi har foretaget ændringer i vores salgsdistrikter som bevirker følgende:
Joen Sørensen er pr. 01.11.2017 ansat som ekstern salgskonsulent i København. Joen har været
sælger i en del år samt haft eget gulvfirma i 5 år og har derfor et stort kendskab til vore produkter.
Poul Elton Raff, København + Sjælland nord/midt
Flemming Lund, København
Joen Sørensen, København (fra 01.11.2017)
Brian Bo Lauridsen, Sjælland syd + Bornholm
Thomas Broe Larsen, Sjælland (primært lak/slib mv.)

mobil 2637 5208
mobil 2634 4502
mobil 2779 5954
mobil 4088 1193
mobil 4017 7264

pet@scandinova.dk
flu@scandinova.dk
joes@scandinova.dk
bla@scandinova.dk
tbl@scandinova.dk



Torben Jensen, Jylland nord
Benny Brandt, Jylland nord (primært lak/slib mv.)
Kevin Højmose Christensen, Jylland midt + syd
Anders H. Nielsen, Fyn + Jylland syd

mobil 2078 1454
mobil 2788 0558
mobil 2788 0595
mobil 2894 2037

tjen@scandinova.dk
bbr@scandinova.dk
khc@scandinova.dk
ahn@scandinova.dk



Brian H. Lykkegaard, keramiske fliser hele landet

mobil 2778 7901

bhl@scandinova.dk










Morten Bjerre, der hidtil har været ekstern salgskonsulent, vil fremover være intern salgskonsulent
samt projektmedarbejder på større sager i Gulvcenter København. Kunder, der har haft Morten
Bjerre som salgskonsulent, vil primært blive overtaget af Flemming Lund.
Vi håber at I vil tage godt imod de ”nye” sælgere.
Hjemmeside:
Vi kan samtidig informere om, at der i den kommende tid vil ske generelle tilretninger og blive tilføjet
nye spændende elementer på vores hjemmeside, som skal medvirke til at gøre siden endnu mere
spændende og informativ for kunder, leverandører og øvrige besøgende, samt at kunne bruge denne
som et godt arbejdsredskab.
Skulle der være spørgsmål til ovenstående, er I meget velkommen til at kontakte salgschef
Hans Ulriksen (mobil 5219 0820 / hbu@scandinova.dk).
Med venlig hilsen
Scandinova A/S

København:
Transformervej 10
DK-2860 Søborg
Tel. +45 4450 1100

Odense:
Nyborgvej 354
DK-5220 Odense SØ
Tel. +45 4450 1180

Aarhus:
Industrivej 6
DK-8260 Viby J
Tel. +45 8628 8020

Aalborg:
Blytækkervej 16
DK-9000 Aalborg
Tel. +45 9815 1777

