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T O P V I R K

Topvirk er en socialøkonomisk virksomhed, der bl.a. beskæ� iger 
mennesker, der er bevilget et fl eksjob. Så når du bruger Topvirk, er 
du socialt ansvarlig og du styrker dermed det rummelige arbejds-
marked og din virksomheds CSR- Profi l 
(Corporate Social Responsibility). 

Værdi på bundlinjen
og social ansvarlighed for din virksomhed



Topvirk

Vi � lbyder løsninger indenfor bl.a.

• ADM. OPGAVER - Vi løser alle bogføringsopgaver for virksomhe-

der og foreninger.

• OUTSOURCING - Vi kan bl.a. hjælpe med pakke- og montageop-

gaver og meget andet.

• VIKARSERVICE OG REKRUTTERING - Vi har vikarer, der er klar � l 

at hjælpe dig i de perioder, du har brug for det. Alterna� vt kan vi 

hjælpe dig med at fi nde den re� e medarbejder.

• SEO (Search Engine Opti mizati on), HJEMMESIDER & Webshop - 

Vi kan lave din nye hjemmeside og/eller web-shop og op� mere 

eksisterende.

• PRODUKTFOTO - Vi har eget fotostudie og tager også gerne ”ud i 

marken”.

• LAGERHOTEL & ORDREHÅNDTERING (Pick&pack) - Vi kan udføre 

alt inden for lagerhotel med undtagelse af fødevarer.

• MALING AF DIVERSE EMNER - Vi kan udføre mange former for 

lakeringsopgaver.

• BRODERING OG TRYK PÅ DIV. TEKSTILER - Vi råder over en høj-

teknologisk maskinpark, der sikrer, at vores broderi- og tryksager 

er af højeste kvalitet. 

• MARKEDSFØRING & TELEMARKETING - Vi kan hjælpe dig med at 

promovere din virksomhed.
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Vi kan hjælpe dig med at markedsføre din virksomhed bl.a. via:

• SEO  (Search Engine Opti mizati on) - Gør at din virksomheds 
hjemmeside bliver bemærket af søgemaskiner - og dermed 
kunder. 

• Hjemmeside - Mangler du en hjemmeside, så kan vi hjælpe 
med at bygge en søgeop� meret hjemmeside, så du kan nå ud 
� l dine kunder.

• E-mail Markedsføring - Her kan vi engagere eksisterende kun-
der, og få dem � l at købe produkter hos din virksomhed igen. 

• Telemarke� ng - Vi har stærke kompetencer inden for møde-
booking, telefonsalg, leadgenerering.
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Vi kan hjælpe med de fl este administra� ve opgaver:

• Medlemsregistrering
• Kon� ngent
• Opre� else af medlemskort
• Klargøring af materiale � l bestyrelsesmøder
• Kopierings opgaver
• Indkaldelse � l møde
• Administra� on af breve og post
• Samt telefonpasning
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Topvirk er en professionel samarbejdspartner, når det 
gælder outsourcing af bl.a. pakke- og montageopgaver. 

Vores moderne faciliteter og kvalifi cerede medarbejdere 
sikrer, at vi kan � lbyde en lang række løsninger, såsom:

• E� ke� ering
• Nonfood pakning
• Påtrykning af tekst på tøj
• Brodering på alle typer stof
• Montage
• Industrimaling af produkter
• Pakning og anden produk� on

Så har jeres virksomhed brug for en pålidelig samarbejds-
partner, � l at udføre bl.a. montagearbejde, pakning eller 
andre produk� onsopgaver. 
Så er vi den samarbejdspartner i mangler.
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Vi � lbyder lagerhotel med ordrehåndtering � l dig, 
der mangler lagerplads eller som har en webshop med 
� lhørende varelager o.l.
Vi har medarbejdere med mange års erfaring indenfor 
området.
Vi � lbyder individuelle løsninger, som passer lige netop 
din virksomhed.

Topvirk kan hjælpe med at fi nde den re� e medarbejder, 
uanset om det er � l et vikariat eller � l en fast s� lling. 
Vi gør alt for at fi nde det re� e match mellem virksom-
hed og medarbejder, da vi mener at den re� e 
medarbejder i det re� e job er grundlaget for enhver 
virksomheds succes.

VIKARSERVICE OG REKRUTTERING

LAGERHOTEL MED ”PICK & PACK”
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SPECIALLØSNINGER

Har du brug for hjælp � l en 
opgave, også selv om den ikke er 
beskrevet her. Så kontakt os og 
hør om vi kan hjælpe.
Vi specialiserer os i at fi nde indi-
viduelle løsninger � l din virksom-
heds behov.

VORES MALERE STÅR KLAR TIL AT HJÆLPE DIG 
Vi tager imod alle emner, store som små, 

og vi  udfører arbejde for både virksomheder & private. 

Fordele ved at bruge vores service er bl.a.:
Vi har stor kapacitet & faguddannede malere – Vores 
faguddannede malere, står al� d parat � l at hjælpe dig med 
deres eksper� se, og med vores store malerkabine kan vi 
både tage imod store emner & par� er.
 
Vi � lbyder fl eksible løsninger e� er dit behov – Foruden 
at tage imod store emner og par� er for virksomheder, da 
tager vi også gerne imod mindre opgaver for private. Vi 
fi nder al� d en løsning e� er dit behov og budget.
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SÅDAN SIKRER VI ET SUCCESFULDT SAMARBEJDE

Vi ser al� d på din virksomheds behov for assistance gennem en grundig 
gennemgang af opgaven i samarbejde med dig. 
Vi er ikke � l standardløsninger, men vi � lbyder derimod � lpasningsløs-
ninger. På den måde er du al� d sikret den bedst mulige løsning i forhold 
� l opgavens art. 
Sådan sikrer vi begyndelsen på et uformelt og godt samarbejde med 
vores kunder.

Topvirk leverer fl eksible løsninger � l din virksomheds behov:

• BOGFØRING & ADMINISTRATION
• TELEMARKETING & MARKEDSFØRING
• PRODUKTION & MONTAGEOPGAVER
• BRODERING & TRYK PÅ TEKSTIL
• MALING AF DIVERSE EMNER
• LAGERHOTEL MED ORDREHÅNDTERING
• VIKARSERVICE & REKRUTTERING
• SEO & LINKBUILDING
• HJEMMESIDE OPBYGNING
• PRODUKT- PROFIL & PORTRÆTFOTO

Topvirk er din virksomheds ”tredje” hånd, det vil sige - Har du brug for 
hjælp � l en opgave, så kan vi garanteret hjælpe. 
Har du yderligere spørgsmål, eller er der andre opgaver, der ikke er 
beskrevet her, som du står og mangler hjælp � l - Så kontakt os - Så ser vi 
på dit behov for assistance.

Topvirk


