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Værdiskabende 
brancheløsninger til 
installationsvirksomheder

Almax Webservices.

Growing your customer reach



Skaber 
værdi på 
tværs af 
branchen
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 
trends, som konverteres til konkrete værktøjer. Dette sætter vores 
kunder og samarbejdspartnere i stand til hurtigt og effektivt at få 
det maksimale ud af deres indsats.

Det betyder, at Almax tilbyder ydelser og services indenfor ad-
ministration, salg, marketing og udvikling, som gør det let at 
håndtere branchens udfordringer.



Almax Websites.
En stærkere digital 
firmaprofil

Præsenter din
ekspertise 
sammen med
dine leverandører

Opdater løbende 
kampagner til 
eksisterende og 
nye kunder



Sælg dine faglige 
kompetencer 
sammen med dine 
produkter
Der findes forskellige typer af kunder. Den 
ene type vil altid købe på nettet og hente de 
billigeste priser som muligt. Den anden type 
af kunder sætter pris på faglige kompetencer 
fra deres installatør. Derfor vil de typisk søge 
deres ønskede produkter og løsning igennem 
installatøren.
 
Styrk din digitale profil på website og sociale 
medier med fagmanden der leverer den
samlede løsning med produkt og montage

Almax hjælper 
dig hele vejen
 Vi hjælper dig med at få et nyt website, og vi er med 
dig hele vejen indtil din nye løsning er i luften. Vi 
hjælper dig også med tekster, licensfrie billeder m.m, 
så du får en samlet løsning.

– Unikt design af din hjemmeside

– Komplet med tekster og billeder

– Vi hjælper med materialer fra dine leverandører

- 4 løbende opdateringer om året



Det her 
er hvad 
branchens 
eksperter 
siger

Kundefokuserede
“Kundefokuserede tendenser er 
forretningsmuligheder, som kan 
øge virksomhedens omsætning. 
Det kan fx være en ny eller bedre 
hjemmeside eller udbud af nye 
produkter og services”

Virksomhedsfokuserede
“Virksomhedsfokuserede tendenser 
handler om, hvordan din virksomhed 
kan arbejde grønnere eller smartere. 
Dette kan fx være ved at bruge 
automatiserede løsninger, som kan spare 
ressourcer, energioptimere, eller reducere 
ensidigt gentagende arbejde hos 
medarbejdere.

““
Reference
Tekniq Arbejdsgiverne. 
Fremtidens forretning(06.04.2022)









Kontakt 
Almax for et 
uforpligtende møde
Vi står klar til at tage i mod dig enten på telefonen 
eller mail.

Kontaktperson
Ali S. Larki

E-mail: 
asl@almax.dk

Tlf: 
31 61 07 67

Adresse:
Østerbro 30, 5000 Odense C


