
Nyhetsbrev 01 I 2016

I detta nummer:

>   VD har ordet 

>   Nordbygg 5-8 april

>   Plywood & OSB

>   Barnens Hinderbana

VD har ordet
Framför dig har du det första numret av PERIs nyhetsbrev. Nyhetsbrevet vänder sig till dig som 
kund och skall ge dig löpande information om vad som händer i PERI. Vi kommer att berätta om 
intressanta projekt, produkter, event m.m. Vi planerar fyra till sex utgivningar per år.

2016 är ett händelserikt år! Nu i april deltar vi på två mässor: Nordbygg, Stockholm och  
Bauma, München, som är bra tillfällen för oss att träffa våra kunder och visa våra produktnyheter.  
Jag hoppas att vi ses på Nordbygg 5-8 april, Stockholmsmässan i Älvsjö. I vår monter kommer  
vi att vara representerade med personal från våra tre affärsområden – Form, Ställning och 
Plywood. Detta blir första gången vi visar vårt nya breda plywoodsortiment och vi vet att detta 
kommer att tas emot positivt på marknaden. 

En annan spännande aktivitet är ”Barnens Hinderbana” som kommer att genomföras under  
våren och sommaren i flera städer. PERI är en av huvudsponsorerna och vi kommer att bygga 
barnens hinder med vårt ställningssystem PERI UP. 

Avslutningsvis vill jag säga att du som kund är välkommen med förslag och synpunkter för att  
göra vårt nyhetsbrev ännu bättre och mer läsvärt. 

Bengt Jansson
VD
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Välkommen till årets byggmöte! 
Nordbygg 5-8 april, Stockholmsmässan

Möt oss i monter B12:41 där du får hjälp av 
våra kunniga säljare och konstruktörer. Vi har 
flera produktnyheter inom form- och ställnings-
system och vi presenterar vårt Plywood och 
OSB sortiment för första gången. Barnens 
Hinderbana kommer på besök i montern 7/4. 
Var med vår mässtävling med fina priser!

Nordbygg 2016

Plywood & OSB 
Vår produktportfölj omfattar ett brett sortiment av formplywood, bygg- och konstruktionsplywood 
samt OSB för användning inom byggindustrin. Vi har rätt produkter för att möta dina önskemål!   
Kontakta gärna vår plywoodavdelning för mer information:
Thomas André - Försäljningschef plywood, 0706-677 354, thomas.andre@peri.se
Mikael Svensson - Säljare plywood, 0720-802 088, mikael.svensson@peri.se 
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Barnens Hinderbana 
Barnens Hinderbana är en turné till 10 städer under 2016 där barn mellan 7 och 12 år får springa en 
rolig hinderbana och utmana gladiatorer, kända från TV, i gatloppet. Hinderbanan är ca 1,5 km lång 
och innehåller ca 15 roliga och utmanande hinder som PERI har varit med och format med 
vårt ställningssystem PERI UP. 

Läs mer om Barnens Hinderbana

PERI Sverige AB

HALMSTAD - Huvudkontor och lager

Postadress  
Box 178, 301 05 Halmstad

Besöksadress  
Sadelvägen 19, 302 62 Halmstad

Telefon 035-17 46 60

STOCKHOLM - Kontor och lager

Postadress  
Box 88, 142 22 Skogås

Besöksadress  
Svarvarvägen 15, 142 50 Skogås

Telefon 08-449 46 60

www.peri.se
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