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Roadshow med Endress+Hauser
Nu kommer Showtrucken!
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• Du og dine medarbejdere kan få et samlet overblik
over de nyeste produkter, løsninger og services fra
Endress+Hauser uden at skulle besøge en messe.
Showtrucken er en mobil stand, som kommer med et
udstillingsareal på mere end 45 m2 direkte udenfor din
virksomhed.

• Showtrucken har en række udstillingsmodeller og
aktive skærme, som viser hele Endress+Hauser’s
portefølje samt typiske installationer.

• Du har mulighed for at få en skræddersyet
præsentation, som dækker netop dine behov og få en
god snak med vores sælgere, som kan besvare dine
spørgsmål og give en individuel forklaring på alle
funktionerne.

• Vi giver gerne produkt demonstrationer og
individuelle konsultationer for at løse dine behov og
krav. Endress+Hauser kan også supportere dig i
vejledningen af dine medarbejdere, så de kan øge deres
tekniske kompetencer

Hvad kan du forvente af Showtrucken?
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Dyk dybt ned i teknologien

Klart overblik over instrumenterne til din applikation
Vores udstillingsmodeller indenfor den kemiske
industri, vand og spildevand, fødevare og den farmaceutiske
industri, demonstrerer vores kompetence som
totalleverandør.

Endress+Hauser giver dig merværdi                    -
Vores udstillingsmodeller på løsninger og services giver dig
det fulde overblik over, hvordan Endress+Hauser kan
hjælpe dig i hverdagen.

Nyeste udstyr for ethvert måleprincip
Uanset om der er tale om tryk, temperatur, analyse, niveau
eller flowmåling vil udstillingsmodellerne demonstrere,
hvordan tingene fungerer på en letforståelig måde. Ni
LED-skærme og flere touchpads med forklarende tekst,
grafik og videoer giver dig dybdegående information
omkring teknologien.



Corporate Exhibition Center

Endress+Hauser
Logistik GmbH+Co. KG
Colmarer Straße 6
79576 Weil am Rhein
Germany
Phone +49 7621 975 265
Fax   +49 7621 975 20 265
cec@log.endress.com
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Sales Center Denmark

Endress+Hauser A/S

Poppelgårdvej 10-12
2860 Søborg
Denmark
Phone +45 70 131 132
Fax   +45 70 132 133
info@dk.endress.com

Hvis du gerne vil have et besøg af Showtrucken, skal du blot angive din ønskede besøgsdato hos din normale
Endress+Hauser kontaktperson. Vi vil derefter komme tilbage med en bekræftelse på om datoen kan lade sig gøre. Det er
gratis at få et besøg af Showtrucken.

Vi ser frem til at besøge dig.

Hvordan booker du Showtrucken?


