Feb 2015
Nr 72

Spångs Informationsblad
Vi uppgraderar alla typer av utrustningar, nya som befintliga.
Med tyngdpunkt på driftsäkerhet, läckage, diffusa utsläpp, energibesparingar och reservdelsoptimering, allt för en bättre ekonomi & miljö.

Stockholm &
Uppsala län

Detta blad är avsett för bl a chefer och personer inom drift- och underhåll, verkstad samt arbetsgrupper inriktade på att spara energi, vatten, miljö etc.

Detta informationsblad från Spångs ProcessTeknik riktas till våra kunder, befintliga som nya.
Här väljer vi att presentera nya och förbättrade produkter inom tätningstekniken och/eller
kompositbeläggning, speciella uppdrag och liknande. Vi hoppas att ni finner detta intressant och
uppmanar er att ta kontakt med oss för ytterligare information.

Uppskattad konferens visade Chestertons styrka
Tommy på Spångs ProcessTeknik var i allra högsta grad inblandad i planeringen och genomförandet av
Chestertons framgångskonferens som hölls den 27 januari 2015 på hotell Scandic i Stockholm. Det var
över 100 personer varav majoriteten var kunder från hela Sverige som deltog - både som talare,
tillsammans med den lokala återförsäljaren, och som lyssnare.
En del med konferensen var att lyfta fram och visa hela organisationen bakom Chestertons framgång i
Sverige (global solutions, local service) med fokus på hur långsiktigt samarbete och ömsesidigt
förtroende bidrar till att uppnå dagens tuffa mål. Några av ämnena var:
- Energitjuvar i pumpsystem
- Fjärrvärmepumpar ett helthetsåtagande
- Långsiktigt samarbete som ger bättre lönsamhet
- Uppdatering om det senaste inom energibestämmelser från Energimyndigheten
- Delad avtätningsteknik
- Vattenbesparing- och energibesparingsprogram bl a Chestertons Fluid Efficiency program
- Motivationstalaren Stefan Görwik som utvecklade begreppet att bygga långsiktiga relationer.

Tommy Spång var en av talarna under den intensiva dagen med många intressanta presentationer.
Alla utgivna informationsblad återfinns på hemsidan under fliken ”Referenser”.
Författare: Jonas Fors, Spångs ProcessTeknik AB.

Spångs ProcessTeknik AB
Mekanikervägen 13
146 33 TULLINGE

Tel: 08-608 11 90
Fax: 08-608 11 91

Vänligen meddela oss om du önskar att inte erhålla detta utskick i framtiden.

Organisationsnr: 55 65 47 86 40
www.spangs.se
info@spangs.se

