Marknadsnyheter - Sommar 2019

Hej
Vad gör dom egentligen där på Noas?
- Det hoppas vi vår nya företagspresentation ska ge en bild av, se nedan!
- CDC partner. Noas Sweden har blivit utvald till samarbetspartner av Corian® i Europa.

- Digitala attacker, inte bara av ondo! En komisk solskenshistoria...
- Stängt för semester vecka 28-31.

CDC partner
Corian® Design Collaborative. Som ett av
två företag i Europa har Noas Sweden blivit
utvalda av Corian® till ett samarbete inom
produkt och marknad.
Avtalet innebär att Corian® marknadsför Noas
operationsvaskar på en rad sätt i Europa. Ett
exempel är flera mässor, ett annat är Medical Expo,
en digital marknadsplats för sjukvårdsrelaterade
produkter där Noas kommer upp i juni.
Förhoppningen är att Noas Sweden ska nå ut till en
större marknad på ett effektivt sätt.
Generellt ökar intresset för Noas egna
produkter stadigt. Det gläder oss att allt fler
upptäcker fördelarna med tvättrännor och vaskar i
Corian®.

Inget ont som inte har något gott...
Helt plötsligt en dag i Maj börjar vår mailserver skicka mail från en av våra anställdas konto till höger och
vänster! Lätt panik utbryter då det fanns skadlig kod i mailet och detta måste stoppas omedelbart! Vi lyckas
med detta inom en timma och börjar kontakta de som fått mail och förklara det hela. På den vägen får vi
kontakt med ett företag i Norge som fått mailet som på det sättet upptäcker Noas och förstår att vi kan hjälpa
dem med diverse jobb. Vi har nu en ny kund och företaget har på några veckor lagt beställningar för snart en
miljon... Solskenshistoria!
Nu behöver inte alla nya relationer börja på det sättet. Vill ni diskutera samarbete utan virusattack kan ni
kontakta Johan Dahlberg eller skicka ett mail till info@noassweden.se så hör någon av sig.

Ny företagspresentation!
Tillsammans med flera av våra leverantörer har vi
fått möjlighet att förnya vår presentation. Utan er
skulle Noas Sweden inte existera och förmodligen
inte heller tagit fram presentationen. Tack!
Kika igenom den, där finns ett axplock av vad vi gör
och kan tillsammans med våra leverantörer och
medarbetare.
Läs den här!

Semestertider - Trevlig sommar!
Under vecka 28 -31 har Noas Sweden stängt för semester och kan därför vara svåra att nå. Vi vill redan nu
önska dig sköna sommardagar och ser fram emot att höras och ses nu och efter ledigheten.

Vidarebefordra till en kollega
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