
Tack till användare och 
partners!

Vi fortsätter jobba på 
för att bli ännu bättre! 

Tack till alla er som var med och 

gjorde TAK 2014 möjligt!

Jag vill börja med att tacka alla som var 

med och gjorde vår 4:e TAK-konferens 

möjlig. 

Jag hoppas att alla tar del av utvärder-

ingen som vi skickat ut och att ni spen-

derar några minuter på den så att vi får 

in era kommentarer och synpunkter för 

att kunna göra konferensen ännu bättre 

2017.  

Hösten är här sedan en tid tillbaka och 

den har sina ljusa sidor även fast de är 

få, och TAK var en av dom. Nu hoppas 

vi på lite kyla och snö så julstämningen 

kan infinna sig lagom till Lucia. 

Hösten har varit full med olika aktiviteter. 

Vi var 6st från Trimtec som åkte över till 

Trimble Dimension i Las Vegas. Där var 

vi tillsammans med 4 500 andra kunder 

och distributörer till Trimble. Det var in-

tensiva tre dagar fulla med möten och 

intressanta föredrag och presentationer.

På personalsidan kommer ni i början av 

nästa år se en positiv förändring på vårt 

Göteborgskontor. Som jag nämnde i 

förra nyhetsbrevet så har vi gjort klart 

med Nichlas Cederberg som börjar som 

mjukvarusäljare efter nyår. Vi har även 

anställt Robert Örnwall som närmast 

kommer från Veidekke där han arbetat 

som utsättare. Robert börjar den 7 jan-

uari som Geospatial-säljare i Göteborg.

Vi är i full gång med att planera inför 

2015, som kommer att vara fyllt med en 

massa roliga aktiviteter och förhopp-

ningsvis en hel del produktnyheter. Ni 

kommer hitta alla aktiviteter som vi 

anordnar eller deltar i på vår hemsida. 

Jag vill passa på att hälsa Göteborgs 

Stad välkommen till oss i Trimble-

familjen. Vi ser fram emot att få börja 

utbilda er och sätta igång er med våra 

system.

Vi kommer att ha Julöppet på våra kon-

tor nu under december. Jag hoppas att 

ni har möjlighet att komma, och att vi 

ses på något av våra kontor över en 

skinksmörgås eller ett glas glögg. Mer 

info om datum och tider finns på vår 

hemsida och här intill.

Jag vill med detta sista brev för året 

tacka alla för ert förtroende och hoppas 

alla får ett riktigt bra slut på det här året, 

så ses vi på någon av våra aktiviteter i 

början på 2015.

Peter Hammarbäck

En rad förbättringar

med unik ID-låsning 

För S3 (option), S6, S8 och VX
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Julöppet

Trimtec inbjuder till glögg och skinkmacka 

på våra kontor.

Ta del av de senaste produkterna och 

dagspris på vissa utvalda produkter.

Glöggen hålls varm mellan 09.00-16.00. 

Varmt välkomna!

Torsdag 11 dec, Karlstad

Fredag 12 dec, Sundsvall & Göteborg

Tisdag 16 dec, Umeå, Kista & Malmö

Nytt aktivt mål

”Trimble Active Track 360 target”

Vi är Trimble Guldpartner

Mässrapporter

Topocad Live, Stockholm – Många av våra kända kunder

var där. Läs mer här

EBR Beredarträff, Stockholm – Stort intresse för 

handhållen GNSS. Läs mer här

4-6 februari 2015 i Stockholm.

Mässa och konferens 

för mätfolk!

Kontakta din lokala säljare för mer info

Introduktionspris 21 500 Kr (exkl. moms)  

Gäller t.o.m. 2015-01-31

Vi kan stolt meddela att vi uppnått den ärofyllda titeln 
Gold Channel Partner 

http://trimtec.se/aktuellt/358-topocad-live-2014
http://trimtec.se/aktuellt/359-ebr-beredartraff-2014
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Trimtec Användar Konferens, TAK 2014

Efter många och långa förberedelser hölls äntligen 

Trimtec Användarkonferens, TAK, den 26-28 

november på den vackra hotellanläggningen 

Stenungsbaden i Stenungsund. 

Med en specialgjord introfilm öppnade VD Peter 

Hammarbäck arrangemanget. Därefter äntrade Inigo

Bonilla, ”Continent Manager” från Trimble, scenen.

Utbildningarna var ett uppskattat inslag. Kurserna i 

fältprogramvaran Access och kontorsprogramvaran 

Trimble Business Center, TBC, var välbesökta. 

Det hela var smakfullt 

blandat med 

underhållning och god 

mat & dryck. ”Game 

Night” på onsdagen 

plockade fram 

tävlingsnerven och 

jubel. På torsdagens 

galamiddag underhöll 

”Dance the night away” 

med proffsig sång och 

dans.

Utställningen visade Trimtecs breda produktportfölj. 

Här fick man också veta mer om de mjuka 

parametrarna som t.ex. service- och supportavtal. 

Även flera av våra partners visade upp sig och 

demonstrerade programvaror, mätningstillbehör, 

finansieringslösningar, m.m. 

På fredagen höll seglingsmästaren och inspiratören Gurra Krantz 

ett storslaget föredrag som bjöd på många skratt och värdefull 

eftertanke. Många av hans erfarenheter och lärdomar kan ofta 

överföras och användas i både vardags- och yrkeslivet.

Under avslutningen annonserade Peter Hammarbäck att ett 

TAK 2017 kommer att hållas någonstans i Stockholmsregionen.

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

https://www.facebook.com/pages/Trimtec/180200541999568
https://www.facebook.com/pages/Trimtec/180200541999568
http://trimtec.se/webshop
http://trimtec.se/webshop

