NYHEDSBREV TIL FORHANDLERE APRIL 2020
Dette nyhedsbrev omhandler naturligvis den store transformation vi befinder os i og så har vi krydret
det med et par nyheder.
I denne omskiftelige tid går vores dybeste medfølelse til dem, der er blevet påvirket af COVID-19,
såvel som til de mange organisationer der under vanskelige omstændigheder forsøger at reducere
spredningshastigheden. Vores primære fokusområder i øjeblikket er vores kunders og medarbejderes
sundhed samt at afbøde spredningen af virussen.
Vi ønsker at forsikre om, at vi gør vores yderste for at levere produkter til tiden og støtte jer til fortsat
at kunne drive forretning i denne svære tid. Vi gør dette ved at sørge for at opretholde et højt kvalitetsog serviceniveau.
TAK
Vi er meget taknemmelige for, at I bliver ved med at sende ordrer i vores retning – vi ønsker at det
fortsætter, så fortæl os gerne hvordan vi kan hjælpe jer og bliv ved med at dele jeres og kundernes
ønsker til udvikling af produkter/koncepter inden for branchen.
SMÅ SOLSTRÅLEHISTORIER
Samskabelse og nytænkning er nøgleord i vores ordbog og vi arbejder hele tiden med at udvikle nye
løsninger med den nyeste teknologi, som kan bidrage til at danne fremtidens samfundsborger og
forvandle legepladser til digitale teknologiske læringsrum.
I sidste uge blev det første EnergiHjul Ø1,4 i træ med lydteknologi
leveret hos Børnehaven Trindelhøj på Skagen. Et mere suser ud ad
døren om lidt – dog bliver det byrumsmodellen med
genbrugsgummi og genbrugsplast.
Se videoen her.
Naturfag og teknologiforståelse i praksis kalder på udvikling af
produkter som skaber forståelse for energi. Se video af
EnergiHuset, som vi har leveret til Quark Naturcenter.
EnergiHåndtaget bliver anvendt som energikilde. I videoen ser du
den nuværende model af EnergiHåndtaget, og vi kan afsløre at vi har
udviklet en ny model, som kan bruges både inde og ude med fokus
på
opladning af mobiltelefonen. Alle nye
produkter er sædvanligvis godkendt at
Nordisk Legepladsinstitut uden
anmærkninger.

StoryTeller har fået en rigtig god medvind i
markedet og designes i alverdens designs og
sælges også som indbygningskit til legehuse
eller andre rum på legepladsen. Vi må sige at vi
glæder os til at Danmark lukke op igen, så
Gasmuseet og København Zoologiske Have kan
få deres leveret.
Måske har I allerede været forbi www.astoryteller.dk – den har nu også fået en engelsk
følgesvend. Her kan I skrive jer op til
nyhedsbreve målrettet til de af jer, som arbejder med digital
oplevelsesbaseret formidling. Hvis I har gode samarbejdspartnere
udenfor Danmark som er interesseret i at distribuere StoryTelller, så giv
endelig lyd… Vi er i den spæde opstart.
Forandring skaber fornyelse og indenfor de næste måneder vil I se et nyt logo, ny hjemmeside og
andre gode ting. Følg os på de sociale medier.
Vi ønsker jer alle en dejlig påske med jeres kære. Stay safe!
Kærlig hilsen
Ole Jønsson & Sofie Halkjær

