
Opkøb og ny profil  
for CS Electric

Udviklingen er gået stærkt de senere år i CS Electric. Opkøb, sammenflytning  
og øget mandskab har betydet, at vi nu skærper vores profil med en ny visuel identitet. 

I maj 2016 fusioneredes Fog El og Data ind i CS Electric. Fog El og Data er etableret i 2000,  
og de ca. 30 mand beskæftiger sig foruden alarmer med el-installationer i domicilbyggerier,  
ombygninger samt typehuse og servicerer desuden en lang række institutioner, skoler og butikker. 
Direktør Jørgen Christoffersen som i sin tid etablerede Fog El og Data fortsætter uændret som 
direktør i vores Installation & Service- samt alarm afdeling.

Per 1. januar 2017 har vi samlet hovedparten af vores 85 medarbejdere på vores domicil på Lille-
bæltsvej 6 i Esbjerg. Vi forventer en god synergy mellem nye og gamle kollegaer i installations- 
afdelingen, i komponentsalget, på tavleværkstedet og automationsafdelingen, og vi ser frem til  
at kunne tilbyde vores kunder en endnu større bredde af energirigtige og automatiserede løsninger.

Vores marineafdeling er så istedet flyttet på Esbjeg Havn i den gamle mandskabsbygning ved 
Isværket i Fiskerihavnsgade 27. Her kommer de endnu tættere på de lokale kunder men vil 
naturligvis fortsat også trække på de øvrige kollegaer.

Nyt logo og visuel identitet
I forlængelse af den udviklingsproces vi har været igennem de senere år, er det naturligt, at vi  
nu også skærper vores profil, så den afspejler vores værdier. 

Derfor tager vi fra 1. februar et nyt logo og en ny visuel identitet i brug. Fremadrettet vil al vores 
kommunikation og alle vores afdelinger blive kendetegnet ved et nyt markant dynamisk logo, 
nogle stærke signalfarver med blålilla og grøn samt et pay-off, som afspejler den værdi, vi ønsker 
at tilføre vores kunder, vores tekniske kompetencer samt vores løsningsfokus: 

Vi står gerne til rådighed, hvis der er spørgsmål til ovenstående.

Med venlig hilsen

Søren Mathiasen  Jørgen Christoffersen
Direktør   Direktør
Tlf: 21 71 78 91  Tlf: 20 94 70 70
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