
 

Heldigvis er vi forskellige.....

Hvad betyder værdi for dig ?

Værdi på værkstedet betyder for os...
 Nye kunder gennem
 centrale erhvervsaftaler

 Adgang til et stærkt uddannelses-
 program med konsulentbistand

 Markedsføring synlig hen over
 hele året

 Medlem af et værkstedskoncept,
 hvor alle har samme niveau

 Support og sparring til lokale
 markedsføringstiltag

 Et værkstedskoncept der konstant
 arbejder på at gøre dagligdagen lettere
 for det enkelte værksted

 
  
   
  



   

  

   

  


    
  


  


    
  
 


  
  


   
  
   

  










  
    







    

   
     
    
  

    


    




  



 

  





     
   

   


    
  


   

     



     
   

    
  



  
     
  
   






  
   

   
 
   
    
   





















   

  
    



      


   



 
   





    

 
   


  

   



   
    
   

   
 
 





