NYHEDSBREV 26. SEPTEMBER 2016

Kære kunde.
Vi har fået ny webside og tilhørende webshop. Websiden har primært fået et tiltrængt designløft, men
er også udbygget med forbedrede funktioner.
Årsagen til at vi sender dette nyhedsbrev til dig er, at du ved tidligere lejlighed har tilmeldt dig vores
nyhedsbrev på vores gamle webside, eller at du har givet tilsagn om at modtage informationer fra EWJ i
forbindelse med messe eller anden aktivitet.
Såfremt du IKKE ønsker at modtage disse informationer fremover, beder vi dig om at framelde
nyhedsbrevene enten via linket nederst i dette nyhedsbrev eller ved at besvare denne mail og skrive
FRAMELD i emnefeltet - og vi beklager i så fald ulejligheden.
Hvis ikke du foretager dig noget, vil du ca. 12 gange om året modtage vores nyhedsbreve med aktuelle
nyheder, gode tilbud eller andre branche-relevante informationer.
Adressen på vores nye hjemmeside er ewj.as og forsiden ser således ud:

Vi håber, at du vil besøge siden og benytte dig af muligheden for at søge produkt informationer eller
besøge webshoppen, hvor du i ro og mag kan ”shoppe lidt rundt blandt varerne", indledningsvis måske
blot som "gæst".
Hvis der er noget du mangler, men ikke finder i shoppen, er du altid velkommen til at ringe eller sende
en mail hertil. Tilmelding for aktiv handel på siden kan gøres her:
Webshop tilmelding
Vi vil naturligvis også stadig gerne tale med dig, så hvis der er noget du ønsker at drøfte så ring på
7581 4599. Ønsker du besøg af en af vores kompetente salgskonsulenter, kommer de også gerne forbi
for et møde.
Med venlig hilsen
EWJ – Web Team

ÅBENT HUS
EWJ afholder Åbent Hus 8. november 2016 med fokus på HP Latex og HP PageWide XL.
Invitation vil snarest ligge på vores hjemmeside.

___________________________________________________________________________________________

Behandling af personlige oplysninger
Alle personlige oplysninger og data vil blive behandlet fortroligt og vil ikke blive videregivet til tredjemand.
Personlige data vil kun blive anvendt til internt brug, fx til analyser af brugeradfærd.
Ved tilmelding af vores nyhedsbrev registrerer vi kun din e-mail adresse til brug i denne forbindelse.
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