Om du inte kan läsa mailet klicka här

God Jul & Gott Nytt År!
År 2010 lider nu mot sitt slut. Precis som 2009 har 2010 varit ett år med stora förändringar och
en minst sagt turbulent marknad.
Till skillnad från 2009 har året inneburit en fantastisk tillströmning av affärer, nya kunder och
projekt. Vi på GARAM är självfallet mycket glada att vi både lyckats attrahera så många nya
kunder som tilltalas av vårt koncept såväl som den tillfredsställelse det är att växa tillsammans
med befintliga kunder.
Under året har vi bytt ut vår mer än 30 år gamla logotyp och hoppas att den nya dels signalerar
modernitet samtidigt som vi behåller endel av vår historia.
Som en följd av våra framgångar har vi även expanderat och renoverat våra lokaler i
Vallentuna. Under hösten har vi tagit 400 nya kvm i besittning. Detta inte minst till glädje för oss
alla som arbetar här då ca 100 kvm är ett nytt lunchrum och kök.
Vi har även, som en direkt följd av tryck från våra kunder, vässat vår organisation och vårt
erbjudande när det gäller att tillsammans med våra kunder utveckla optimala lösningar inom
förbindningsteknik. Vi tror och hoppas att fler av våra kunder kommer att utnyttja denna
möjlighet framöver.
Den snabba uppgången har även satt stort fokus på leveranskedjan och vi är nu övertygade om
att vi har den organisation som behövs för att möta högt ställda krav på både produktkvalitet och
leveransprecision.
God Jul och med hopp om ett fortsatt gott samarbete under 2011
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