
Hej 
 
Äntligen har vi ett uppdaterat profilsortiment för er att beställa, ni hittar alla produkter i er 
webbshop för verkstadskläderna. Vi har även tagit in fritidskläder för er som är hurtiga och gärna gör 
lite extra reklam för Mekopartner på er springtur. Vi jobbar hela tiden på att ta fram nya och 
innovativa giveaways så har du några idéer hör av dig till oss! Har du inte inloggningsuppgifter till 
webbshopen kontakta din DC alternativt skicka ett mail till mekopartner@mekonomen.se 
 

 
 
 
För er som inte skaffat inloggningsuppgifter till www.mekopartner.se rekommenderar jag er att göra 
det, där finner ni information som kan vara nödvändig samt att ni kan hjälpa varandra genom att 
diskutera i vårt forum.  
 
Bifogat finner ni senaste numret av MekoCat (VK3) fyllt med bra erbjudanden, även aktuella 
utbildningar i maj och juni. Jag vet att många utbildningar är populära, så se till att anmäla er till de 
utbildningar du och dina medarbetare är i behov av för att säkra er plats. Vi har tidigare berättat att 
AC Certifiering och AC Behörighet kommer att hållas av Training Partner framöver, men jag vill 
påminna er igen och bifogat hittar ni separat information om hur man anmäler sig. 
 
Ha en trevlig kväll, Stina   
 

MekoPartner 
Mekonomen Detaljist AB 
Solnavägen 4  Vån 10 
S -113 65 Stockholm 
Phone: +46 (0)8 464 00 00 
E-mail: mekopartner@mekonomen.se 
Web: www.mekopartner.se 
Registered Office: Stockholm Reg.No. 556157-7288 

 

  Värna miljön – gör ingen onödig utskrift! 

           Go green - keep this e-mail on screen! 

 
This e-mail and any attachments may contain confidential and 
privileged information. If you are not the intended recipient, 
please notify the sender immediately by return e-mail, delete this 
e-mail and destroy any copies. Any dissemination or use of this 
information by a person other than the intended recipient is 
unauthorized and may be illegal 
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