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God
Jul!

Vi önskar alla kunder, leverantörer,
nära och kära en riktig God Jul!
Året 2020 har inte varit det
lättaste men förhoppningsvis mår
ni alla väl och vi hoppas att året
ändå har gått hyfsat bra.
God Jul och Gott Nytt År från oss
här på MG Verktyg.
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Presenterar Erik Rudin
Vi på MG Verktyg är stolta över att kunna presentera vår
nya Tekniska Säljare Erik Rudin som kommer att ta hand
om alla våra viktiga kunder i Eskilstuna och de
omgivande områdena.

Tack!
Stort tack till alla kunder som tog
sig tid att besöka våra virtuella
montrar under Tech Days Online
mässan förra månaden och tack
alla leverantörer för att ni bidrog
med all information.
Trots att vi inte kunde hålla i ett
fysiskt evenemang ville vi ändå
dela alla nyheter med er och det
gjorde vi på vår hemsida.
Missade ni Tech Days Online kan
ni fortfarande komma åt all
information på
http://mgverktyg.se/category/techdays/.

Befinner ni er på östkusten och behöver ni teknisk hjälp,
besök från en säljare eller bara bolla idéer angående
produkter, produktion, tillverkning av special mm är det
bara att höra av er till Erik som gärna hjälper till.

031-388 08 89
erik.rudin@mg-verktyg.se

Vill ni lägga en beställning kan ni kontakta oss här på
Göteborgs kontoret via mail på order@mg-verktyg.se,
telefon 031-54 11 11 eller via vår beställningsblankett
på hemsidan.

HÅKANS HÖRNA
Hej på er!
Efter en positiv tro på en snabb återhämtning vet vi nu om
att den tar längre tid än vi önskar; en jul med bara de
närmaste väntar oss. Positivt är att ett vaccin är inom
räckhåll som ger oss framtidstro att börja träffas och resa
på någorlunda liknande sätt som innan.

MG Verktyg finns tillgängliga för all hjälp ni kan
tänkas behöva och är bara ett samtal bort. Det är i
dessa tider vi hjälper varandra och det är vi väldigt
bra på. Hör av er så
finns vi där.
Malmö vann allsvenskan överlägset i en konstig
serie utan publik och nerv och det är Kalmar mot
Jönköping i kval till allsvenskan. Matcher i december
är vi inte vana vid men
vi klarar av det vilket kanske gör att debatten om
höst/vår blommar upp igen.
Vi på MG Verktyg önskar er en
God Jul och ett Gott Nytt År!
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V-Coil kampanj
Fram tills årsskiftet har vi kampanj på V-Coil gänginsatser från Völkel.
Med Gäng reparations satsen VC 04081 (kampanjartikelnummer 99WM29) får ni alla nödvändiga
verktyg i dom vanligaste dimensionerna, från M5 till M12 till hands för att reparera skadade gängor
snabbt och smidigt. Och skulle tum gängor vara skadade, finns det även kampanjpris på
sortiment i UNC, UNF, BSW och BSF.
Hör av er vid intresse!

Höjdmätarkampanj
Mitutoyos QM-Height och Linear
Height 600 höjdmätarkampanj
fortsätter tills den 31:e mars 2021.Se
kampanjbladet här.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vinterkampanj
Vinterkampanjen är också på gång och
ni har möjlighet att få riktigt bra priser
på ett stort sortiment av mätverktyg.
Bladdra igenom
kampanjen här.
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Månadens fynd
Denna månad kan ni få
extra rabatt på tre olika
47-bitars passbitssatser,
stål med JCSS-certifikat.
Kolla här för mer info.

Vid intresse hör av er till oss på
order@mg-verktyg.se eller
031-54 11 11

Fokus på…Bechem

Carl Bechem Scandinavia AB har lösningar på specialsmörjmedel,
industrismörjmedel, metallbearbetningsoljor och omformningsteknik i
världsklass som är anpassade för den svenska marknaden för att uppfylla
kraven på ekonomisk och ekologisk optimering av tekniska processer.
Här på mg verktyg säljer vi Bechem Avantin, Way Lubricant och System Cleaner
50 plus mycket mer i deras sortiment!
www.bechem.de/en/
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