S YSTEMOVERSIGT:

- BYGNINGSVEDLIGEHOLD
- ANLÆGSVEDLIGEHOLD

Deltag gratis på DDVs systemoversigt.
I inviteres til at præsentere jeres produkter på DDVs to systemoversigter: Bygnings- og
Anlægsvedligehold (tidligere udgivet i Optimering, DDVs medlemsmagasin).
Allerede tilbage i 2002 startede DDV den første
systemoversigt med en præsentation af IT
systemer til vedligeholdet i Danmark. Sidste
udgave af oversigten var i 2015. Oversigten er
efterspurgt, og vi vil derfor gerne tage den op
igen, og gøre den til et godt arbejdsredskab
for vores medlemsvirksomheder - men vi har
behov for jeres hjælp.
Systemoversigten er delt i to: en for bygningsvedligehold og en for anlægsvedligehold. Hvis
I har systemer til begge kategorier, udfyldes
begge.
Oversigten er revideret i samarbejde med Ove
K. Nielsen fra sure’it aps, mobil 20401367, der
også vil være behjælpelig, hvis I har spørgsmål
til oversigterne, ligesom han vil kontakte jer,
hvis der er spørgsmål fra vores side.
Systemoversigterne bliver præsenteret på DDVs
hjemmeside, omtales i nyhedsbrevene samt
LinkedIn og alle de steder, vi kan få den profilleret.
Annoncering (se også side 2)
Flere af jer er på DDVs hjemmeside med logo
incl. link til hjemmeside, hvilket vi håber, I fortsat ønsker at være.
Desuden vil vi gerne tilbyde plads til jeres logo
med link til hjemmeside i forbindelse med DDVs
nyhedsbrev, der udsendes på ugentlig basis til
ca. 1.300 modtagere.
Venligst kryds af i skema på modsatte side.

VI DELTAGER:
Systemoversigt (vedhæftet som bilag)
Bygningsvedligehold, gratis
Anlægsvedligehold, gratis

Annoncering (se side 2)
Logo m/link på ddv.org/Værktøjer, 1.350 kr.
Logo m/link på nyhedsmail 12 gange årligt, 5.000 kr.
Logo m/link på nyhedsmail, 12 mdr./~42 gange 10.000 kr.

Indsendt af:
Firma: _______________________________________________
Kontaktperson: ________________________________________
Mobil: _______________________________________________
E-mail: _______________________________________________

Evt. kommentar: _______________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

fordi vedligehold er mennesker

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Annoncering, hjemmeside
1.350 kr. pr. år

Annoncering, logo på nyhedsmail
12 gange, 5.000 kr.
12 mdr./~42 gange, 10.000 kr.
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