
Alfa Audio Nyhedsmail - marts 2019 Se nyhedsbrevet online her

Del nyhedsbrevet

Alfa Audio nyhedsmail marts 2019

Frem med kalenderen. Hvad sker der?

I denne, marts måneds, udgave af vores nyhedsmail vil vi skære direkte ind til benet,
og nøjes med at lade jer allesammen plotte de følgende tre begivenheder ind i
kalenderen.

Log ind på Alfa Audios eventkalender her

13. & 14. marts. Teknikmesse i KB Hallen

Den tidligere Teknikmesse i Operaen er i år
flyttet til KB Hallen. Vi er naturligvis at finde på
udstillerlisten, og vi vil meget gerne hilse på alle
vores samarbejdspartnere - nuværende såvel
som kommende.

https://alfa-audio-as.clients.ubivox.com/not_available_in_archive/
http://alfaaudio.dk
https://alfa-audio-as.clients.ubivox.com/archive/908774/share/
https://www.alfaaudio.dk/kurser-seminarer-og-workshops/


21. marts. DPA mikrofonseminar i Odense

Det sidste DPA mikrofonseminar i denne ombæring
bliver afholdt i Kulturmaskinen i Odense torsdag d. 21.
marts i tidsrummet 10.00-15.00. Tilmelding er
nødvendig og kan ske via mail til tm@alfaaudio.dk eller
ved at give et kald til kontoret på 70 277 300. Mere
info om seminaret kan findes via nedenstående link.

Se indbydelsen til DPA seminaret i Odense her

26. marts. Alfa Audio LAGERUDSALG!

Det er blevet tid til forårsoprydning på lageret, og vi
har en hel stribe gode tilbud, som udelukkende er
gældende på dagen. Da der sikkert vil være mange,
der er interesseret i de samme varer, vil udsalget
foregå efter "først til mølle"-princippet. Varerne
kan ikke reserveres eller forudbestilles, så det er bare
at møde op til udsalget på Alfa Audios kontoradresse
på Elkjærvej 2A i Åbyhøj på dagen. Tilbuddende er
gældende i tidsrummet kl. 14.00-16.00. 
NB.: Mange af varerne er kun på udsalget i et enkelt

eksemplar.
Der vil, i ugerne op til udsalget, komme opdateringer og tilbud på de sociale medier,
samt en mail til modtagere af vores nyhedsmail, med et udvalg af tilbuddene - så følg
med, kom på dagen og gør en god handel.

Udsalgslisten er tilgængelig på Beta Audio brugtsalgssiden d. 12. marts kl. 09.00

Alfa Audio a/s  - Elkjærvej 2A - 8230 Åbyhøj - alfaaudio.dk

Du modtager denne e-mail fordi du er tilmeldt vores nyhedsbrev.

Klik her for at framelde dig vores nyhedsbrev

http://www.alfaaudio.dk/wp-content/uploads/2019/02/DPA-seminar-ALFA-AUDIO-21-marts-2019.pdf
https://www.alfaaudio.dk/eksempel-side/beta-audio/
https://www.alfaaudio.dk
https://alfa-audio-as.clients.ubivox.com/not_available_in_archive/
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