
VEJEN  
TIL 
SUCCES

Fleksible 
ydelser

& 
services

SALGSAKTIVITETER

FÅ FÆRDIGGJORT OPGAVER OG 
PROJEKTER ELLER KOM I GANG 
MED NYE AKTIVITER!

FREELANCE SERVICES

Produkt- / PIM data 

Produktbilleder &
sortiment

Registrering i 
databaser,ERP-
systemer m.m.

DATAREGISTRERING

Opstart af  
salgsaktiviteter

Telefonsalg &
markedsafdækning

Kundebesøg &
opfølgning

HAR DU OPGAVER ELLER PROJEKTER, SOM IKKE BLIVER UDFØRT 
PÅ GRUND AF MANGEL PÅ TID ELLER DE RIGTIGE RESSOURCER?
Lav en projektaftale med Almax, og få 
den rigtige kompetence sat på opgaven. 
Se vores services nedenfor.

Hurtig og effektiv eksekvering
Fokus på din kerneforretning
Hurtigere resultater

FORDELE:

Markedsscreening 
af  nye tiltag

Test produkter og 
services

Afrapportering og 
dokumentation

MARKETING & INDHOLDMARKEDSDATA

Produktion af  indhold
til salgs- & marketing
materiale

Markedsimplementering

Testsalg og opstart

BYGGERI   ENERGI   HANDEL      
PROFESSIONELLE RESSOURCER TIL RÅDIGHED, NÅR BEHOVET ER DER

VI KENDER BRANCHEN

FREELANCEKONSULENT



Almax er en netværksbaseret virksomhed, 
hvilket betyder, at vi altid stiller de bedste 
kompetencer til rådighed i en proces, således 
opgaven bliver løst mest professionelt og giver 
den størst mulige værdi til vores kunder. 

Dette gør det mulig at yde specialistservice 
indenfor både B2B, konsortier samt offentlig og 
private samarbejder. Vores tilgang til et
samarbejde er altid ambitiøst, fokuseret og 
baseret på konkret målsætning. 

Vi tilbyder en ligetil og transparent forretnings- 
og samarbejdsmodel, hvor gensidig værdi og 
udvikling altid er i fokus. Vores primære bidrag 
er specialiseret konsulentarbejde indenfor vores 
fokusområder og forretningsområder:

    Byggeri
    Industri
    Landbrug & Agrotech
    Handel & service

OM ALMAX

FREELANCE - IMPLEMENTERING

KOM IGANG MED DET SAMME!

KONTAKT ALMAX OG FÅ EN UFORPLIGTENDE 
DIALOG OM, HVORDAN VI KAN SKABE VÆRDI 
FOR DIN VIRKSOMHED.

VORES FILOSOFI
Vi tror på at udvikling skabes ved at gøre tingene
anderledes, hvor den sande værdi skabes ved at
konvertere teori til praksis. 

Indenfor vores fokusområder samler vi markedsviden 
og følger trend, som konverteres til konkrete værktø-
jer. Dette sætter vores kunder og samarbejdspartnere 
i stand til hurtigt og effektivt at få det maximale ud af 
deres indsats. 

Almax tilbyder ydelser og services indenfor
administration, salg, marketing og udvikling, som gør 
det let at håndtere branchens udfordringer.

Almax Aps
Wichmannsgade 11 1. sal, DK-5000  Odense C
Web : www.almax.dk

LARS CHRISTIAN JENSEN
Direktør

Direkte tlf : +45 40 43 77 59
Direkte mail : lcj@almax.dk

HAR DIN VIRKSOMHED PROJEKTER, 
DER SKAL STARTES OP ELLER
OPGAVER, DER SKAL GØRES
FÆRDIGE? 

Manglende implementering øger risikoen for 
en tabt markedsmulighed eller en mere
besværlig start. Der går dermed længere tid før, 
virksomheden får tilbagebetaling på de inves-
teringer, som allerede er taget.


