TOPVIRK
Topvirk leverer fleksible
løsninger til din virksomheds
behov:


BOGFØRING & ADMINISTRATION



TELEMARKETING & MARKEDSFØRI NG



PRODUKTION & MO NTAGEOPGAVER



INDUSTRI MALING AF DIVERSE EMNER



LAGERHOTEL MED ORDREHÅNDTERI NG



VIKARSERVICE & REKRUTTERING



SEO & LINKBUILDING



HJEMMESIDE OPBYGNING

Topvirk er din virksomheds "tredje" hånd, det vil sige - Har du brug for
hjælp til en opgave, så kan vi garanteret hjælpe. Vores referencer er i
top, ligesom vores serviceydelser, som vi leverer til en
konkurrencedygtig pris.
Har du yderligere spørgsmål, eller er der andre opgaver, der ikke er
beskrevet her, som du står og mangler hjælp til - Så kontakt os – Så ser
vi på dit behov for assistance.

TOPVIRK
Maigårdsvej 12A
9900
Frederikshavn
+45 72 62 90 00
www.topvirk.dk
Værdi på bundlinjen og social ansvarlighed for din virksomhed

vi gør arbejdet for dig enkelt

Topvirk - Vi kan også hjælpe dig
VI T IL B YD E R LØ S NI N G E R B L. A . IN D ENFO R
• BOGFØRING & ADM. OPGAVER – Vi løser alle bogføringsopgaver for virksomheder og foreninger
• OUTSOURCING – Vi kan bl.a. hjælpe med pakke- og montageopgaver og meget andet
• VIKARSERVICE OG REKRUTTERING – Vi kan hjælpe med at finde den rette medarbejder

SPECIALLØSNINGER

• SEO & HJEMMESIDER – Vi kan lave din nye hjemmeside og optimere eksisterende

Har du brug for hjælp til en
opgave, også selv om den ikke

• LAGERHOTEL & ORDREHÅNDTERING – Vi kan udføre det meste inden for lagerhotel

er beskrevet her. Så kontakt os
og hør om vi kan hjælpe.

• INDUSTRIMALING AF DIVERSE EMNER – Vi kan udføre mange former for maleropgaver

Vi specialiserer os i at finde

• MARKEDSFØRING & TELEMARKETING – Vi kan hjælpe dig med at promovere din virksomhed

individuelle løsninger til din
virksomheds behov.

MA R K E D S F Ø R I N G O G
TELEMARKETING
Vi kan hjælpe dig med at markedsføre
din virksomhed bl.a. via:

fleksible løsninger til

din virksomheds behov

V I E R D I N V I R K S O MH E D S P R O F E S S I O N E L L E
S A M A R B E JD S P A R T N E R

SÅDAN SIKRER VI ET
S U C C E S F U L D T S A MA R B E J D E
Vi ser altid på din virksomheds behov
for assistance gennem en grundig

• SEO – Gør at din virksomheds
hjemmeside bliver bemærket af

gennemgang af opgaven i

HJÆLP TIL BOGFØRINGEN

OUTSOURCING AF PRODUKTION

Mangler du eller din virksomhed hjælp til

Topvirk er en professionel samarbejdspartner, når det gælder

tilbyder derimod tilpasningsløsninger.
På denne måde er du altid sikret den

søgemaskiner – og dermed kunder.
• Hjemmeside – Mangler du en

Vi er ikke til standardløsninger, men vi
bogføringen, så kan vi hjælpe. Vi løser, kort

outsourcing af bl.a. pakke- og montageopgaver. Vores moderne

hjemmeside, så kan vi hjælpe med at

sagt alle dine bogføringsopgaver - inkl. alle

faciliteter og kvalificerede medarbejdere sikrer, at vi kan tilbyde en lang

bygge en søgeoptimeret hjemmeside,

afregninger, moms, udarbejdelse af

række løsninger, såsom:

så du kan nå ud til dine kunder.
• Telemarketing – Vi har stærke

kvartalsopgørelser, og årsrapport o.l.
De fordele vores kunder har hos os, er:

• E-mail Markedsføring – Her kan vi
engagere eksisterende kunder, og få
dem til at købe produkter hos din
virksomhed igen.

bedst mulige løsning i forhold til
opgavens art.

• Ettiketering

Sådan sikrer vi begyndelsen på et

• Non-food pakning

uformelt og godt samarbejde med

• Påtrykning af tekst på tøj

kompetencer inden for mødebooking,
telefonsalg, leadgenerering.

samarbejde med dig.

vores kunder.

• Montage

• Prisen er aftalt på forhånd

• Industrimaling af produkter

• Personlig kontakt med bogholder

• Pakning og anden produktion

• Individuelt tilpasset regnskabs løsning
• Mulighed for online bogføring

Så har jeres virksomhed brug for en pålidelig

• Kompetente og velkvalificerede

samarbejdspartner, til at udføre bl.a. montage,
pakning eller andre produktionsopgaver. Så er

medarbejdere
• Samarbejdspartner, der er fleksibel og
ansvarsbevidst

vi den samarbejdspartner i mangler.

SOCIALT ANSVARLIG
Topvirk er en socialøkonomisk
virksomhed, der bl.a. beskæftiger
mennesker, der er bevilget et
fleksjob. Så når du bruger
Topvirk, er du socialt ansvarlig
og du styrker dermed det
rummelige arbejdsmarked og din

ADMINISTRATIVE OPGAVER

VIKARSERVICE OG REKRUTTERING

L A G E R H O T E L ME D ” P I C K & P A C K ”

Vi kan også hjælpe med alle de administrative

Topvirk kan hjælpe med at finde den rette

Vi tilbyder lagerhotel med ordrehåndtering til

opgaver, såsom: Medlemsregistrering,

medarbejder, uanset om det er til et vikariat

dig, der mangler lagerplads eller som har en

kontingent, oprettelse af medlemskort,

eller til en fast stilling. Vi gør alt for at finde det

webshop med tilhørende varelager o.l.

klargøring af materiale til bestyrelsesmøder,

rette match mellem virksomhed og

Vi har medarbejdere med mange års erfaring

kopierings opgaver, indkaldelse til møde,

medarbejder, da vi mener at den rette

indenfor området.

administration af breve og post, samt

medarbejder i det rette job er grundlaget for

Vi tilbyder individuelle løsninger, som passer

telefonpasning.

enhver virksomheds succes.

lige netop din virksomhed.

virksomheds CSR- Profil.
CSR står for Corporate Social
Responsibility, CSR, er en
virksomheds frivillige inddragelse
af sociale og miljømæssige
hensyn i dens
forretningsaktiviteter.

