
DEN BEDSTE LØSNING  
SKABES I FÆLLESSKAB
I en branche hvor detaljen er en vigtig faktor for at få succes, skal alle muligheder gran-
skes for at optimere på produkt eller arbejdsproces. 

Den proces nyder vi at få muligheden for at være en del af; der hvor detaljerne til den 
optimale løsning bliver skabt.

I samarbejde med kunden drøfter vi udfordringerne ved projektet, så løsningen bliver 
bedst mulig. Således kommer vi omkring hele processen, hvor det bliver muligt at spot-
te potentielle problemer på forhånd samt lave en løsning, som tilgodeser netop disse 
udfordringer. 

”DET STARTEDE SOM EN SIMPEL KLEMKASSE..
..men så tog vi på en spændende rejse, hvor klemkassen gik fra at være rå og kedelig til 
at være en færdig og monteringsklar boks.”

Ovenstående kunne være et citat fra et af vores samarbejder i forbindelse med  
BERNSTEINs monteringsbokse.
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Vi udnytter fleksibiliteten og leger med udfordringen  
i at tilpasse boksen til kundens behov,” er det direktør,  

Jens Peter Bendixen, plejer at sige.

IKKE KUN FLEKSIBLE BOKSE
Det er ikke kun klemkasser og bokse, som tilpasses kundens projekt. Det gør sig i høj 
grad gældende for alle vores produktgrupper i sortimentet. 

Et projekt er hos BERNSTEIN sjældent bare én medarbejder, der tager opgaven, går i 
gang og afleverer et færdigt standardprodukt. De bedste løsninger kommer nemlig, når 
vi i fællesskab drøfter sagen, hvor også kollegerne får mulighed for at komme med input 
og forslag til mulige løsninger.

Vi sikrer, at alle sider af projektets terning er blevet vendt, betragtet og vurderet. 

Når vi trækker i trøjen som rådgiver i forhold til et bestemt produkt eller projekt, er det 
vigtigt, at vi sætter os ind i, hvad kundens behov er og hvordan det skaber merværdi 
for kundens produkt eller projekt at tilføje BERNSTEINs produkter. Med andre ord skal 
løsningen følges helt til dørs, og tænkes helt ud. 

På den måde får vi vores produkter til at passe lige præcis ind i kundens projekt.

Det er noget af det spændende ved arbejdet for kollegerne i BERNSTEIN – når de kreati-
ve løsninger kommer i spil og som i samspil med en tankegang om at optimere, skaber 
værdi hele vejen rundt om bordet.


