PRESSEMEDDELSE
Brdr. Fuglsang VVS A/S kåret til Årets VVS'er (10+ ansatte) i 2019
Cirkusbygningen var fyldt til bristepunktet, da håndværkerens prestigefyldte ”Oscar” statuette – ”Smiley
Håndværk – Din Garanti” - blev uddelt for 8. gang til ÅRETS HÅNDVÆRKER™.
For første gang blev det store awardshow afholdt over to aftener, da mere end 5.000 dygtige håndværkere
dystede om 45 priser fordelt i 27 forskellige fagkategorier – bl.a. den nye Årets Håndværkerlærling pris, der
støtter op om behovet for at tiltrække lærlinge og sikre morgendagens dygtige håndværkere.
Inde i Cirkusbygningen fejrede næsten 2.000 branchefolk fra hele landet det gode håndværk med
gallamiddag, prisuddeling og show. Felix Smith var vært og styrede slaget, som blev transmitteret LIVE på
Facebook, så alle håndværkerens svende, kollegaer og familie, der ikke kunne få plads i den udsolgte
Cirkusbygning, kunne følge med. Folketingets formand Pia Kjærsgård kastede stjernedrys sammen med
mange kendte som Adam Duvå Hall, Vicky Berlin, Thomas Wivel, Joachim Boldsen m.fl., der alle stod i
kø for at uddele en af de 45 priser.
Backstage styrede Jan-Erik Messmann transmitteringen til Facebook, hvorfra mere end 40.000 fulgte med
live over de to aftener og kunne se de stolte vindere give deres sejrsinterview.
25 års jubilæum blev markeret med titlen som Årets VVS’er
For brødrene Mikael og Thomas Fuglsang var det en længe ventet sejr, da de for nylig vandt prisen som
Årets VVS’er (10+ ansatte):
”Det betyder rigtig meget. Nu har vi jo kæmpet for den i de sidste 6 år, vi har været finalister herinde, så det
er fantastisk at få den med hjem lige i år, hvor vi også har 25 års jubilæum”, fortæller Thomas Fuglsang, der
glæder sig til at skilte med den nyvundne titel:
”Vi kan se, andre vindere har titlen på deres biler, og jeg er sikker på, det nok skal give noget rent
marketingsmæssigt. Vi kan desuden høre, at mange af vores kunder siger, de har fundet os på
anmeldelsesportalen, så vi skal ud og gøre opmærksom på det her koncept”, uddyber han.
”Det gør det lettere at få ordren, fordi der er tillid til, at vi er et velanmeldt firma, der gør det ekstra godt”,
supplerer Mikael Fuglsang.
Brdr. Fuglsang VVS A/S har været med som finalist til ÅRETS HÅNDVÆRKER™ i samtlige år siden
2014.
Håndværkerne leverer stor tilfredshed
Håndværkere over hele landet gør en kæmpe indsats for at fremme det gode håndværk lokalt.
"Vi har netop kåret de bedste håndværkere i Danmark - og nu kan vi ønske Ballerup et stort tillykke med den
ære det er, at have Årets VVS'er (10+ ansatte) beliggende i byen. Det glæder mig at se, håndværkerne yder
så godt arbejde hos kunden og leverer flot på overordnet tilfredshed, hvilket har toppet og i år samlet er på
4.78 ud af 5 mulige.
Sammen kan vi glæde os over, at vi nu på 8. år kan fejre de mange tusinde gode håndværkeroplevelser, der
årligt bliver indberettet på vores anmelderside Anmeld Håndværker", udtaler Stifter af anmeldhaandvaerker.dk, Peter Birkelund.
Yderligere oplysninger eller interview: Kontakt Peter Birkelund på 40570808.
Fotograf akkreditering: Foto: anmeld-haandvaerker.dk

På billedet ses: Allan Brandsma Bech fra AO Johansen, Anders Stegger samt medarbejdere fra Brdr.
Fuglsang VVS A/S
VINDERBILLEDE
https://www.dropbox.com/sh/6xhmmkwp2wz4rc3/AACvh283Kl4iTMwg4KKTzkMia/Vindere?dl=0&previe
w=VVS+10%2B.jpg&subfolder_nav_tracking=1

ÅRETS HÅNDVÆRKER
https://www.dropbox.com/s/0e92y7z8rb33w26/JOEH2412.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ojbxrxypav6rc6a/JOEH2585.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/isi00aww38wtu0j/JOEH2363.jpg?dl=0

