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Blue-Tech A/S vil sikre vækst med ny salgschef 

I Blue-Tech A/S er der fokus på vækst, og i den forbindelse har virksomheden pr. 1. oktober ansat Peter 

Dahlgaard som salgschef. Den nyoprettede stilling skal ses som et led i at følge den vækststrategi, der er 

lagt for alle virksomhedens afdelinger.  

 

- Peter skal udover at være bindeled til vores nuværende og kommende kunder også medvirke til generelt 

at skabe et godt kendskab til Blue-Tech i alle de områder, vi dækker, siger direktør Carsten Christensen. 

Peter har fulgt Blue-Tech fra sidelinjen i flere år, og for ham er det en unik mulighed at blive en aktiv del af 

en stærkt fremadstormende og ambitiøs virksomhed. 

- Jeg er stålsat på at sikre vækst i Blue-Tech og kender betydningen af et professionelt samarbejde mellem 

kunder, leverandører og virksomheden. Desuden skal markedet af nye kunder dyrkes og være med til at 

sikre Blue-Tech øgede markedsandele i de kommende år, siger Blue-Techs nye salgschef, Peter Dahlgaard. 

Som en del af Blue-Techs forretningskoncept skal der ligeledes genereres vækst via opkøb af eksisterende 

tekniske installatør-virksomheder. Også her ser Peter frem til at spille en vigtig rolle. 

- Jeg byder ind med et stort lokalt kendskab og professionelt netværk. Begge dele er essentielle for at skabe 

kontakt og dialog med kommende Blue-Tech afdelinger. I bund og grund har det hele noget med tillid at 

gøre, og netop her vil Blue-Tech være et sikkert, loyalt og pålideligt valg – både som leverandør inden for 

tekniske løsninger og til at videreføre eksisterende virksomheder samt kommende afdelinger i Blue-Tech. 

Peter Dahlgaard bliver samtidig med tiltrædelsen som salgschef også partner i Blue-Tech A/S. 

- Det er for mig en unik mulighed for at forfølge en gammel drøm om at blive partner i en professionel og 

veldrevet virksomhed. Jeg glæder mig samtidig over at være med til at præge og skabe en sund og god 

arbejdsplads for vores medarbejdere, som udgør rygraden i Blue-Tech. 

 
Blue-Tech A/S er rådgivende og udførende installatører med afdelinger i Esbjerg, Varde, Toftlund, Egå og 
Bramming. Vi udfører tekniske opgaver inden for elinstallation, industri, ventilation og energirådgivning. Blue-
Tech A/S ønsker til en hver tid at være den foretrukne og førende tekniske samarbejdspartner, både hvad 
angår projektledelse, teknisk kompetence, effektivitet og kvalitet. Blue-Tech A/S ønsker at være blandt de 
førende med tekniske løsninger, der kan være med til at effektivisere og optimere installationer og 
produktionsanlæg. 
 
 
Yderligere oplysninger fås hos direktør Carsten Christensen på telefon 5118 7543 eller salgschef Peter 

Dahlgaard på telefon 2631 2074. 


