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om CKE-kortet og

Godt nytår! Med de sidste rester af nytårskrudtet skyder vi CKE’s jubilæumsår i
gang. For ja, til august fylder CKE 25 år.

biogasløsninger

Vi håber, du har lyst til at være med til at fejre det!

om CKE 25 år

Hvad kan du glæde dig til i 2019?

om CEM Conference 2018
om ammonium-, nitrat- og
kloridsensorer
om Aqua TROLL 600

I løbet af de kommende måneder kan du i en række CKE INFORMERER høre om,
hvad du kan få glæde af fra CKE’s hylder. Du kommer til at kunne læse historier om
vores kunder, ligesom du kan få en smagsprøve på vores brede produktportefølje.
Og i løbet af foråret kan du desuden glæde dig til at høre mere om, hvordan vi har
tænkt os at fejre vores fødselsdag i august. Glæd dig til at læse, hvad vi har fundet
på.

om SportsFair 2016
om magnetitfælden
om Danva 2015
om SportsFair 2015
om grundvandsmålinger
om NOX -måling

25 år med et grønt og sommerligt træ
Hen over året kommer du til at støde på vores jubilæumslogo. Det består af vores
træ og et sprødt 25-tal hen over.
25-tallet er udarbejdet som en grenstruktur. Det symboliserer, at vi er i vores
bedste alder. Hånden på hjertet, hvem vil ikke gerne være 25 år?!
Det er sommerligt, frisk og i fuld vigør; nøjagtigt som CKE. Grenen, der
understreger vores alder, stræber opad og af sted.
Men hvad er historien bag CKE’s logo; det grønne træ? Den kan du læse her>>

Året er 1994
Lars Gjedde og Steen Nielsen er klar til at tage springet og blive uafhængige af en
arbejdsgiver, de ikke længere er enige med. De ser muligheden og den klare, lige
linje, som produkterne og kunderne ligger på.
I dag 25 år senere er ejerkredsen udvidet med servicechef Jørgen Knap, og de ser
alle tre, at linjen ikke var så lige; at vejen har bugtet sig. Medianen er dog tydelig.
Og filosofien har altid været klar; CKE er her som en partner for vores kunder. Vi
går efter, at kunderne har det udstyr, der passer til deres virksomhedsprocesser,
og vi går langt for at sikre, at udstyret bliver ved med at virke.
Læs hele CKE’s historie her>>

http://www.cke.dk/cke-informerer/2019-01-cke25.aspx?LayoutTemplate=Designs%2fcke-bootstrap%2fprintpdf.html



