
Hej 
 
En rättning från förra veckan är att det nya telefonnumret är 0771 – 23 22 00, som ni kan se på de 
nya foldrarna. Under nästa vecka kommer vi att träffa de nybildade MekoPartner- rådet, och vi vill 
gärna att ni kommer in med era frågor, förslag  & synpunkter som vi kan lyfta och diskutera, maila 
mig på stina.lindberg@mekonomen.se 

Höstens utbildningar är igång och det fylls hela tiden på med nya och intressanta utbildningar, så 
håll dig uppdaterad genom att se den bifogade filen eller logga in på Mekonomen Akademin. Du 
anmäler dig enklast genom att skicka ett mail med, För- och efternamn, verkstad & meko-ID samt 
vilken utbildning du vill gå på till; mekonomenakademin@mekonomen.se   
 

 
_______________________________________________ 
 

MekoCat Nr 4 är nu ute, den är fylld med erbjudanden för er på verkstaden, så se till att fynda! Ni 

hittar den bifogad, och längst bak i bladet finns ett beställningsformulär för en enklare beställning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
 

DEFA on Tour kommer till en stad nära dig! 
DEFA gör om succén från förra året och bjuder in bilbranschen till lokala möten där de presenterar 
nyheter, säljmaterial och marknadsföring inför vintern 2014/2015.  
Nytt för i år är att de på vissa orter erbjuder en mer säljorienterad presentation som komplement till 
de lite mer tekniska genomgångarna. De något mer teknik orienterade träffarna genomförs på 
kvällstid och inleds med gemensam middag, mötet startar kl. 18.45 och beräknas vara klart ca 20.30.  
De möten som genomförs på morgonen är mer anpassade för bilsäljare och inleds med gemensam 
frukost kl. 8.30-9.00, själva mötet startar kl. 9.00 och beräknas vara klart ca kl. 10.00. 
 
Alla är naturligtvis välkomna på den träff som passar er bäst! 
 
För anmälan www.defa.com/ontourse. 
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I anmälan behöver vi information om namn, företag, titel, telefon och e-post samt vilket möte du 
önskar delta på dvs stad och datum. Anmälan är bindande.  
 
Bland deltagarna på varje möte drar vi en vinnare som då får chansen att vara med i utlottningen av 
två platser på vår resa med besök vid vår fabrik i Kina, våren 2015! 
 
____________________ 
 
Trevlig helg, Stina  
 

MekoPartner 
Mekonomen Detaljist AB 
Solnavägen 4, plan 10 
Box 19542 
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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