LITE FLITE NYHEDSBREV #2
Dubai Air Show 2009
Udstillingen blev officielt åbnet af Hans Højhed
Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, UAE
Vicepresident, Premierminister og Dubais Regent
samt af Hans Højhed Sheikh Mohammed Bin
Zayed Al Nahyan, Kronprins til Abu Dhabi og
Næstkommanderende for UAE Armed Forces.

Lite Flites distributør i Mellemøsten, Dahra
Logistics and Marketing, hjemmehørende i Oman,
gjorde det med meget kort varsel muligt for os at
udstille Lite Flite helikopter redningsudstyr ved det
11. Dubai Air Show i november 2009.

Takket være administrerende direktør, pensioneret
Kaptajn Khamis Al-Ajmi, som for nyligt bestilte 12
komplette sæt Lite Flite redningsudstyr til levering
til det flyvende politi i Bahrain, kunne vi fremvise
vores redningsudstyr for mere end 45.000
besøgende i løbet af 6 dage.
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Dubai Air Show var en enorm succes som ledte til
nye markeder, nye steder i verden. Vi er Dahra
Logistics & Marketing meget taknemmelige for at
gøre dette muligt.

Vores hjemmeside
Nye ting er tilføjet vores hjemmeside www.liteflite.aero. Det er nu muligt at skifte sprog mellem
engelsk og dansk, simpelthen ved at klikke på de
tilsvarende flag forneden på siden.
Under NYHEDER kan du nu ændre dine
nyhedsbrevs indstillinger, til- og afmelde dit
abonnement, ændre dit navn samt vælge dit
foretrukne sprog.
Indholdet på hjemmesiden er blevet udvidet, og
vil naturligvis fortsætte med at udvides.
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Nye medarbejdere
Siden udsendelsen af sidste nyhedsbrev, har vi
haft fornøjelsen af at sige goddag til to nye og
dygtige medarbejdere.

Lite Flite
2009 blev året hvor vi udvidede og moderniserede
fabrikken i Vamdrup. Vi udvidede staben og er nu
godt forberedte på nye spændende udfordringer.

Vi
bød
Johnny
Tiphede
Kristensen
velkommen
til
firmaet som kvalitetschef den
2. november 2009. Han kom
fra en stilling i kvalitetsstyringsafdelingen ved GKNWheels Nagbøl A/S hvor hans
ansvarsområder
inkluderede
ISO 9001 dokumentation og
vedligeholdelse af firmaets kvalitetsstandarder.
Johnnys primære ansvarsområde hos Lite Flite er
ikke begrænset til selve kvalitetsstyringen, det
inkluderer også det forarbejde der skal til for, at vi
kan opnå vores EASA POA og ADOA certifikationer.

Vi planlægger at udstille vores Lite Flite helikopter
redningsudstyr ved disse to internationale
begivenheder i 2010:

Vi bød glade Gitte Niemann
velkommen som symaskine
tryllekunstner den 15. oktober
2009. Hvad der kommer fra
hendes erfarne hænder er
uden
for
enhver
normal
fatteevne. Gitte kommer til at
arbejde tæt sammen med sine kolleger Lene
Thomsen og Marlene Lund. Vi ser frem til at drage
fordel af hendes lange professionelle erfaring.
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SHEPHARD SAR konference i Aberdeen, Scotland,
21.-22. april 2010, stand nr. 17.
HELITECH udstillingen i Estoril, Portugal, 5.-7.
oktober 2010. stand nr. 508.
Vi glæder os til at vise dig vores store sortiment,
såvel som de spændende nyheder som frigives i
2010. Besøg os i Aberdeen, Estoril eller begge
steder.
Dette er det sidste nyhedsbrev i 2009, og vi vil
benytte lejligheden til at udtrykke vores
taknemmelighed til alle jer som har vist interesse
for vores forretning og koncept i det forløbne år.
Uden trofaste kunder og forretningsforbindelser
havde vores succes ikke været mulig. Vi er klar til
at betjene jer i 2010.
Vi ønsker jer en glædelig jul og et fantastisk godt
nytår.
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