DetailConsult er totalrådgiver
– vi gør det nemt for vores kunder
DetailConsult har mange års erfaring med projektering og udvikling for bygherre.
Vi har speciale i detailhandlen og arbejder løsningsorienteret samt professionelt sammen med vores
kunder.
Vores troværdighed er grundlaget for vores virksomhed. Det afspejler sig både i vores kundeliste og i
vores måde at tilgå kunder og marked på.
Projektudvikling

Arkitekt

Ingeniører
Myndighedsbehandling

Erfaringsgrundlaget i DetailConsult er solidt - både
i branchen og som totalrådgiver af byggeprojekter i
detailhandlen.
Derudover arbejder DetailConsult med ejendoms- og
udviklingsvirksomhed.

Vi har stærke kompetencer indenfor:
•
•
•
•
•
•
•

Totalentreprise
Hovedentreprise
Udvikling
Etablering
Ombygning
Projektbistand
Konsulentbistand

Professionel rådgivning og
ansvar for det fulde projekt
DetailConsult håndterer projekter med relevante
underleverandører og ydelser, som fx
•
•
•
•
•
•

Arkitekter
Byggetilsyn
Myndighedsgodkendelse
Entreprenører
Ingeniører
m.fl.

DetailConsult leverer professionel rådgivning for investorer/bygherrer, som ønsker en samarbejdspartner,
der kan tage ansvar for det fulde projekt.

Alle processer samt håndtering af underleverandører
samles i én totalløsning med ét kontaktpunkt, nemlig
DetailConsult.
Det gør os til den rigtige samarbejdspartner for bygherrer, som ønsker en erfaren partner til at gennemføre og fuldføre store projekter i detailhandlen.
Vi arbejder efter devisen NUL BØVL for vores kunder.
Det kan lade sig gøre, fordi vi har solid erfaring fra
begge sider af bordet.

Projekt Netto Tuborgvej, Bispebjerg:
Eksempel på et projekt, som DetailConsult har stået for i den fulde projekteringsfase.

Projektstyring fra A-Z

Projektstyring hos DetailConsult betyder,
at vi håndterer den fulde opgave.
Vi tager os af alt det praktiske - fra projektering til aflevering af det færdige projekt.
Handler det om renovering eller udvidelse af en eksisterende butik, kan vi også
håndtere projektstyring af denne opgave.
DetailConsults store erfaring i branchen
gør, at vi er specialist indenfor vores felt.
Vores fornemste opgave er, at stille vores
kompetence til rådighed for vores kunder, så de kan drive deres forretning.

Vi samler alle brikkerne
– mission, vision, værdier og samarbejdspartnere
DetailConsults logo afspejler den måde, vi
arbejder på, nemlig at samle brikkerne for
vores kunder og samarbejdspartnere. De
4 brikker er vigtige hver især - og sammen
helt perfekte.
MISSION
Vores mål er at yde en totalrådgivning, som gør det
nemt for vores kunder og samarbejdspartnere at
vækste egen forretning samt nå egne mål, både til
aftalt tid og indenfor aftalte investeringsramme. Vores
kunderelationer løber over mange år, bl.a. fordi vi
bestræber os på at levere kompetent og troværdig
rådgivning i høj kvalitet og en konkurrencedygtig pris.

Mission

DetailConsult yder kompetent og troværdig
totalrådgivning, som gør det nemt for vores kunder
og samarbejdspartnere at nå egne mål.

Vision

DetailConsult skaber resultater, der giver værdi for
vores kunder og samarbejdspartnere. Målet er at
levere ydelser og løsninger, der overstiger
kundernes forventning

VISION
Det er vores vision, at tage os af alt fra A til Z så vores
kunder kan koncentrere sig om dét, som de er bedst
til. DetailConsult arbejder altid efter klare mål og skaber resultater, der giver værdi for vores kunder og
samarbejdspartnere. Målet er konstant at levere
ydelser og løsninger, som overstiger vores kunders
forventning.
VÆRDIER
DetailConsult ønsker at være med til at sætte dagorden for projekteringer i detailhandlen. Vi bringer
vores seriøsitet og kompetencer i spil i alt, hvad vi
foretager os. Vores forpligtelse er vores kunder – hver
dag. Vi holder, hvad vi lover og betaler, hvad vi skylder.
Detailconsult arbejder altid efter devisen NUL BØVL.
SAMARBEJDSPARTNERE
En vigtig brik er DetailConsults samarbejdspartnere,
som vi, igennem mange år, har opbygget et professionelt, stabilt og tillidsfuldt forhold til. De fleste har
fulgt os fra rejsens begyndelse og er her stadig.

Samarbejdspartnere

Værdier

I DetailConsult bringer vi vores seriøsitet og
kompetencer i spil i alt, hvad vi foretager os.
DetailConsult arbejder altid efter devisen
NUL BØVL.

Igennem mange år har DetailConsult opbygget et
professionelt forhold til alle vores
samarbejds-partnere. Sammen leverer vi
totale løsninger til kunderne.

Udpluk af vores
dygtige samarbejdspartnere
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