
Nordisk Mikrofiber, også kaldet NMF, er en 
dansk nichevirksomhed, som blev etableret i 
1998, og som udvikler, producerer og sælger 

rengøringsrekvisitter til det professionelle marked. 
NMF er en af Almax’ faste kunder, hvor en stor del 
af samarbejdet blandt andet er etableret som en 
kontinuerlig og overordnet sparring – herunder til 
fortsat udvikling af virksomheden. Mere konkret 
deltager Almax blandt andet i ansættelsessamtaler 
i NMF, ligesom der er løbende, tæt og direkte kon-
takt om relevante emner - både i større og mindre 
regi. Efter at samarbejdet med Almax blev etableret 
i 2013, har NMF opnået en vækst fra 2 millioner i 
årlig omsætning til 11 - 12 millioner i 2016. Hertil 
har direktør i NMF, Rune Sejten, følgende be-
mærkninger:

KUNDECASE

Se mere på www.nordiskmicrofiber.dk

Den store fremgang i vækst har du (Lars 
Christian Jensen, Almax) en stor andel i, 
da du er ekstrem dygtig til at fastholde og 
sætte strategien – også med de ”ofringer”, 
som skal tages på vejen op. Det er meget 
værdifuldt, da det er kompetencer, jeg selv 
skal udvikle på og blive bedre til. Samtidigt 
har jeg en følelse af, at du også synes, at 
det er meget spændende, hvilket er helt i 
tråd med NMFs virke, og Almax møder her 
vores, i virksomheden, generelle behov for 
engagement.
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Nordisk Mikrofiber er lige nu på vej ind i et 
efterår, som, ifølge direktør Rune Sejten, 

bliver meget spændende. Der forventes i de 
næste fire måneder at komme et kapa- 

citetsspring med lige så stor omsætning, 
som der har været til dato gennem hele 

året. Derfor bliver der brug for Almax’ store 
erfaring og sparring til snarest at indkøre en 

salgschef for at skabe balance og støtte i 
salget – samtidigt med at dette forsat ud-

vikles. Her er blandt andet et af de områder, 
hvor samarbejdet, ifølge Rune Sejten, er 

meget givtigt:

Fremadrettet vil Almax stadig være tæt på med 
konkret og fast sparring/rådgivning til udvikling 

af Nordisk Mikrofiber. Ligesom de også er 
behjælpelige med løsninger af de udfordringer, 

som kommer for virksomheden – i takt med at de 
vokser. NMF håber på fortsat at have Almax med 
Lars Christian Jensen som fast mentor, idet som 

direktør Rune Sejten udtrykker det:

Tingene går jo 
stærkt her 

i forretningen.


Jeg har lært rigtigt meget af dig, Lars 
Christian Jensen, både som person og 
leder, og jeg er sikker på, at du stadig vil 
bidrage positivt til udviklingen af Nordisk 
Mikrofiber – men også af mig selv. Vores 
kemi er super god og vores tanker er 
forskellige, hvilket bidrager enormt til at 
udvikle kerneområder og den overordnede 
strategi i vores virksomhed.
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