
VEJEN  
TIL 
SUCCES

MATERIALE TIL
PRÆKVALIFIKATION

VI GØR DET NEMT
FOR DIG!

PRÆKVALIFIKATIONSSERVICE

Produkt- / PIM data 

Produktbilleder &
sortiment

Registrering i 
databaser,ERP-
systemer m.m.

DATAREGISTRERING

ARBEJDER DU I BYGGEBRANCHEN OG MANGLER RESSOURCER 
TIL UDARBEJDELSE PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE TIL
UDBUD?
Det er en udfordring for mange
virksomheder at udarbejde materiale til 
udbud. Almax kan hjælpe med hele
processen eller dele af den, afhængig af 
din virksomheds behov.

Hvad skal du gøre for at komme i gang?

Afhænging af udbuddets større og omfang kan 
prisen varierer. Ønsker du en fast  pris på udarbej-
delse af materiale, skal du sende os følgende:

Udbudsmateriale eller link til udbudsinformation 
til lcj@almax.dk

  Gennemlæsning af  udbudsmateriale
  Vurdering af  kriterier
  Bud på fokusområder
  Din virksomhed og FN’s Verdensmål
  Tekst og materiale til firmaprofil

MED PRÆKVALIFIKATIONSSERVICE FÅR DU:

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

...VI KENDER BRANCHEN

PRÆKVALIFIKATION 
& UDBUD

  Opbygning af  CV’er
  Udarbejdelse af  referencelister
  Projektspecifikke referencer
  Hjælp til ESPD-Dokumenter
  Vores ekspertvurdering

Almax Aps, Østerbro 30, DK-5000  Odense C
Tel: +45 40 43 77 59       Web: www.almax.dk



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

BYGGERI - PRÆKVALIFIKATION

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
Østerbro 30, DK-5000  Odense C
Web : www.almax.dk

LARS CHRISTIAN JENSEN
Direktør

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

VI HAR STOR ERFARING MED AT 
LAVE PROFESSIONELT OG
GENNEMARBEJDET MATERIALE...

I tæt dialog med dig udarbejder vi
virksomhedsbeskrivelse, reference, cv’er med 
mere.  Vi er vant til at arbejde med individuelle 
behov og udarbejder eksempelvis projektrefer-
encer efter dine behov.

HVAD KOSTER DET?
Almax udarbejder et fast tilbud til dig, så du 
kender prisen på materialet. Du får ligeledes
materiale, som du kan bruge i fremtiden:

   Skabeloner til projektreferencer
   CV-skabeloner
   Firmabeskrivelse


