V I S I K R E R VÆ R D I E R

ACTAS A/S har et bredt erfaringsgrundlag. Virksomheden har installeret og serviceret sikring
hos både mindre, mellemstore og meget store virksomheder - indenfor stort set alle brancher.
For det offentlige har ACTAS leveret løsninger til stat, region og kommuner herunder bl.a. institutioner, skoler, biblioteker og sygehuse.

Kort sagt...

På actas.dk finder du en aktuel referenceliste,
vores kontaktpersoners data og
andre faktuelle oplysninger.

ACTAS A/S tilbyder professionel sikring af værdier. Virksomheden råder over
landets stærkeste kompetencer, når det gælder service og installation, og
den anvender markedets mest moderne og effektive teknologier. ACTAS
leverer sikring til virksomheder og offentlige institutioner med kvalitet og
driftssikkerhed som nøgleord. Man råder over eget udviklings- og projekteringscenter, og virksomheden er landsdækkende med salgs- og serviceafdelinger i Aalborg, Aarhus, Kolding, Hårlev og København.
Sikringsbranchen er konstant udfordret af særdeles kreative modstandere,
og det kræver ustandselig update på viden og udstyr. ACTAS er således én af
de få virksomheder på det skandinaviske marked, som har både eksperticen
og styrken til at løfte sikringsopgaver på ethvert niveau:
- Vi ser os selv som en vidensbaseret virksomhed, og vi bruger både egen
og vores partneres forskning og erfaringer for at nå nye mål, fortæller salgsdirektør Thomas Lønstrup Christensen fra ACTAS:
- Hos os er begrebet ”skræddersyet” ikke salgsgas, og vi høster især
anerkendelse på vores kundetilpassede løsninger, hvor vi leverer kvalitet og
funktion til konkurrencedygtig priser, understreger han. Et andet ACTASspeciale er professionel rådgivning og risikoanalyse hos kunden. Det sikrer et
seriøst tilbud, overensstemmelse i forventningerne - og en god start på
et trygt kundeforhold..!
- ACTAS gør helt klar en forskel i branchen, mener nordic manager Kenneth Bergmann fra Panasonic, som fremhæver virksomhedes evne til at være
alsidig - og alligevel specialiceret på én gang: ACTAS udfører kvalitetsarbejde
hos kunderne - og det gælder både hos ”købmanden henne om hjørnet” og
koncernen med lokationer jorden rundt..!
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ACTAS A/S anvender i stort omfang kvalitetsprodukter
fra Panasonic, som er high-end leverandør af
sikringsmateriel. Her drøfter salgsdirektør Thomas
Lønstrup Christensen (th) fra ACTAS muligheder i en projektløsning med nordic manager Kenneth Bergmann.
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