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Ny Salgskonsulent til Grossisterne.  
Vi har pr. 1. maj ansat Klaus Walther som Key -

Account Manager med ansvaret for 

vores salg og afsætning igennem el-

grossister. Klaus kommer med en 

omfattende erfaring og viden fra 

grossistledet. Hans rolle bliver at 

supportere  el-grossisternes salgs- 

og backoffice funktioner og her igennem sikre og 

fortsat udbygge HellermannTytons position som 

el-grossisternes foretrukne partner, når det drejer 

sig om professionelle befæstigelses løsninger.     

 

Du kan møde HellermannTyton og Klaus på                

El & Teknik Messen i Odense fra den 10. til den 

12. maj på stand C - 4311 

 Klaus Walther: 
 

Kontaktdetaljer: 
 
Mobiltelefon:  
+45  27 80 20 91 
E-mail: 
Klaus.Walther@HellermannTyton.dk 
 
 

 
 

Klik HER eller på logoet og se mere om 
hvad vi  har til dig på messen. 

 
 

  
Afmeld Nyhedsbrev Her 

Du vil nu modtage nyt Hovedkatalog 
Lige nu er vi i gang med at udsende det ny 

Produktkatalog, der afløser det 
velkendte ”Røde og Blå” hoved 
katalogatalogsæt. Har du ikke 
modtaget det ny Produkt- katalog 
inden for en uge, er du velkommen 
til at kontakte os og få det tilsendt.                                            
Et ny lay-out gør Produktkataloget 

endnu mere overskueligt. Samtidig præsenterer 
vi en række nye produkter. Vil du vide mere om 
Produkt- kataloget, kan du klikke HER eller på 
billedet.  God fornøjelse ! 

 Produktkatalog 2016/2017 
 

Vidste du, at alle kataloger og special 
brochurer kan downloades på vores 

hjemmeseside i PDF format ? 
 

Klik HER for at se tilgængelige 
elektroniske HellermannTyton kataloger 

og brochurer. 
 

Selvom HellermannTyton er en global 
virksomhed, er både vores trykte og 

elektroniske kataloger og brochurer på 
DANSK. Det synes vi, at vi skylder vores 

kunder.   
 

Ønsker du at modtage et katalog eller en 
brochure på et andet sprog, kan du blot 

kontakte os. 
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