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KVARTALS NYHEDSBREV
Datoer i kvartalet der gik!
01-07-2018 Inca Ejendomsservice stiftet
01-08-2018 Hjemmesider er færdige
01-09-2018 Nye ansatte og firmatøj

SOMMEREN DER GIK
3 måneder er gået, og sommeren er gået på
hæld. Mange ting kan man sige, men HOLD
da op en fantastisk sommer vi har haft. 72
sommerdage blev det til på 5 måneder, og vi
har vist alle nydt det ekstra meget. Lange
lune aftner, dog uden grill og bål, hyggelige
ture til stranden for at blive kølet af og dejligt
samvær med alle ens nære og kære.
Sommerferien har for personalet i Inca budt
på store oplevelser og kulturrige indtryk.
Vores PA Manager har blandt andet været en
tur i staterne. Her oplevede hun blandt andet
World Trade Center Memorial, og hun var
oppe i det nye One World Trade Center. Hun
fortæller, at det var meget bevægende at stå
der midt i det hele, hvor det frygtelige og
værst tænkelige skete tilbage i 2001. Turen
bød også på besøg ved Grand Canyon og
Golden Gate Bridge.
Ellers har ferien budt på både ture til
Egypten, Tyskland og ellers en dejlig
campingferie i det danske højland.

VELKOMMEN TIL NYE ANSATTE
Søde Silja som kommer et par gange
om ugen og hjælper os med alt det, vi
ikke selv har tid til. Hun bringer altid
en dejligt smil med sig, når hun møder
ind.
Jacob på 30 er ansat som driftsleder
af Inca Ejendomsservice. Han udviser
altid professionel adfærd og hjælper
chefen med at holde styr på alle os
piger på kontoret. Han har tidligere
arbejdet med ejendomsservice, og
han er en fangst for Inca. Vi er utrolig
glade for, at han vil dele hans viden og
erfaringer med os.
Sidst men ikke mindst byder vi stort
velkommen til Benedikte. Benedikte
står for vores Facebook- og LinkedIn
sider og udarbejder en masse
materiale, vi skal bruge senere på
året. Vi er allerede utrolig glade for
hende og hendes flotte arbejde.

Hvis du kan finde årsagen til succes, så får du mulighed for at gentage succesen.
Ved at se på dine fejl, ved du kun, hvad du IKKE skal gøre. Man skal ikke fortrænge
sine fejl, men det giver meget mere energi og glæde, at studere sine succeser.

INCA EJENDOMSSERVICE
I juli måned kom endnu et Inca Selskab
på banen. Vi er gået ind i
ejendomsservicebranchen, og kan nu
tilbyde dig alt lige fra vinduespolering til
håndværkerrengøring og trappevask.
Vi har ansat Jacob som driftsleder. Han
har stor erfaring i branchen og besidder
et drive, man sjældent har set.
Går du op i rene ruder uden striber,
kræver det nemlig det rette håndelag
og ekspertise, og det kan vi tilbyde hos
Inca Ejendomsservice. Vi går meget op
i kvaliteten af vores arbejde, og at det
vi leverer er 100 % i orden og lige efter
kundens ønsker. Vi har kompetente og
troværdige medarbejdere, som du trygt
kan overlade dine vinduer til.
Vi kører rundt i det meste af Danmark
og ingen kunde er for langt væk.

FIND OG KONTAKT INCA:
www.inca.dk
www.inca-accounting.dk
www.inca-management.dk

Vi er rigtig glade for, at vi overfor jer
kunder hvor vi allerede klarer det
økonomiske indenfor
ejendomsadministration, nu også kan
tilbyde den fulde servicepakke, som
bl.a. indeholder maler- og
tømrerarbejde og vinduespolering mm.

INCA LIVING
Gennem den seneste tid har vi arbejdet på
endnu en ny hjemmeside i Inca-familien.
Vores moderne og stilrene vejrglas samt
Galilei termometer har fået plads på
www.inca-living.dk hvor vi har slået dørene
op til en skinnende ny webshop.
“Measure what can be measured, and
make measurable what cannot be
measured.”
― Galileo

Inca Living designer og producerer produkter,
som passer ind i det moderne hjem. Vi har
fokus på bæredygtighed, rene linjer og at
produkterne både skal være moderne nu og
om 20 år.

GENKENDELIGHED

Inca har fået nyt tøj og merchandise. Dette
gør, at I nu kan kende os på gader og
stræder.
Kom endelig og sig hej, hvis I ser vores
genkendelige Inca logo
Inden længe er det planen, at også
kontordamerne får en fin Inca-påklædning.
Vi glæder os til at vise tøjet frem.

Det kommende 4. KVARTAL 2018

December

Oktober
Betyder at efteråret for alvor har
ramt os. Det er blevet køligere,

”Højt fra træets grønne top,
Stråler juleglansen.
Spillemand, spil lystigt op,

mørkere og vådere. Det er nu, man
skal hygge ekstra meget
indendørs med varme tæpper,

Nu begynder dansen.
Læg nu smukt din hånd i min,
Ikke røre ved den rosin.

levende lys og gerne en kop varm
kakao med flødeskum.

Først skal træets vises,
Siden skal det spises.”

November
Hos mange virksomheder er julen

December er julemåned = juletid.
Frem med alt pynten, alt det røde,

ved at have et godt tag. Hos Inca
har vi gjort det til en tradition at
vente til første advent eller sidst på

alt det grønne, det med glimmer og
det uden glimmer. Alt det gyldne og
alle lysene. Den skal ikke have for

måneden med at hænge julepynt op
og finde nissehuen frem. En
reminder til alle jer der skal holde en

lidt i december måned.

julefrokost for medarbejderne - husk
nu de forskellige regler, så der ingen
ekstra overraskelser dukker op.
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