PROFILANNONCE

Portræt af en virksomhed:

UG med kryds og
slange til folsted

For Lytzen IT var visualisering med til at bestemme,
hvem der skulle have opgaven
Af Niels Henriksen

Personlige relationer. Spændende oplæg. En attraktiv pris.
Og en visualisering der gav et realistisk billede af de skitserede idéer. Parametre som for Lytzen IT var medvirkende til, at pilen pegede mod Folsted, da virksomheden på
Aalborgvej i Hjørring valgte leverandør af arbejdspladser,
møbler til kantine og meget andet.
- Jeg kender Jan Folsted og ved, at hos ham er et ord et
ord. Desuden gav visualiseringen, som Jan præsenterede
os for, et helt unikt indtryk af, hvordan idéerne og oplægget ville komme til at se ud i virkeligheden. Pludselig fik
idéerne liv og gjorde os i stand til meget lettere at vælge,
forklarer administrerende direktør hos Lytzen IT, Søren
Ole Søndergaard.
ATTRAKTIV PRIS
- Men selvfølgelig tjekkede vi også priser hos nogle af
Jans kolleger i branchen. folsteds pris var attraktiv, og vi
må sige, at vi er glade og tilfredse med resultatet og kan
kun give Folsted karakteren UG med kryds og slange.
- Vi havde på forhånd et helt klart billede af, hvordan vi
forestillede os de nye arbejdspladser, møblerne til kantinen og i mødelokalerne samt receptionen. Hertil lagde
Jan sine idéer, og vi havde efterfølgende en særdeles god
sparring og ping-pong, hvor vi sluttede med at nå frem til
den helt rigtige løsning.
PROFESSIONEL VEJLEDNING
- Jan Folsted har igennem forløbet været meget professionel i sin vejledning om både produkter og materialer.

Vi havde et ønske om, hvordan inventaret skulle se ud, og
Jan kunne ud fra vores ønsker forklare hvilke materialer,
der ville egne sig bedst til præcis vores brug, uddyber Søren Ole Søndergaard.
Alle møbler og øvrigt inventar blev leveret til den aftalte
tid, og Jan Folsted tog selv aktivt del i at montere og placere møblerne, mens medarbejderne hos Lytzen IT selv
stod for opstilling af reoler på lageret.

OPGAVEN
Opgaven hos Lytzen IT på Aalborgvej bestod i indretning
af 22 komplette arbejdspladser. Hertil kom mødeborde,
kantinemøbler, skranke til receptionen samt lagerreoler.
Mødebordene blev tilpasset specifikt til Lytzens ønsker
og behov.
Kunden var på forhånd meget afklaret i forhold til indretning og farvevalg. Møblerne er antracitgrå, mens gulvtæppet er sort.

FAKTA

om folsted...

Mit navn er Jan Folsted. Jeg har en
passion
for design og arkitektur og henter
ny inspiration på møbelmesser i Milano, Stoc
kholm
og Køln.
Jeg har i mere end 30 år beskæf
tiget mig
professionelt med salg og projekt
ering af
inventar til kontorindretning for priv
ate og
offentlige kunder i hele Danmark,
primært i
Nordjylland.
Jeg har et indgående kendskab til
de bedste leverandører. Jeg rådgiver med
afsæt i
kundens ønsker og behov, og med
fokus på
design, funktion, ergonomi og arbe
jdsmiljø.
Efter grundig analyse og dialog er
jeg med
en avanceret 3D visualisering i stan
d til at
sætte billeder på kundens tanker og
idéer.
Ved nybygning eller ombygning delt
ager jeg
gerne så tidligt i processen som mul
igt, og
som totalleverandør tilbyder jeg
at have kontakt til projektets øvrige deltagere.
Vi monterer, når det
passer ind i kundens
hverdag og leverer til
den aftalte tid.
Kvalitet og kundetilfredshed er to fokusområder,
jeg aldrig går på
kompromis med.

