
 

 

Standard for udformning af hjemmeside:  
 

Forside: 

Er den første side, som den besøgende på hjemmesiden se. Hvorfor det er vigtigt at førsthånds- 

indtrykket giver den besøgende lyst til at læse/se mere om virksomheden.  

 

Som udgangspunkt vælger de fleste at fokuserer på enten:  

 

- Hvilke opgaver virksomheder udfører 

Eller 

- At give en kort og tillidsskabende beskrivelse af virksomheden 

 

Ofte understøttet af billeder, som viser flotte detaljer og/eller haveanlæg. 

 

Nogle vælger dog en kombination af en kortfattet virksomhedsbeskrivelse og beskrivelse af 

opgavetyper. 

 

Ønsker man at adskille sig fra de øvrige i markedet kan det overvejes at gøre forsiden mere 

personlig – hvilket  f.eks. kan gøres ved at rette fokus på enkelte forhold eller områder hvorpå kan 

adskiller sig:  

- Har man lavet et anlæg, som enten er meget kendt eller har været omtalt positivt 

i pressen – kunne dette fremhæves.  

- Har man modtaget en pris eller vundet en konkurrence, kendt fra TV. 

- Er man specialist til bestemte opgaver: træfældning, design af haver, opsætning 

af kampestensmure, håndtering af regnvand, udførelse af eksklusive privathaver, 

laver svømmesøer, havebasiner osv.  

 

Nedenstående en liste over typiske opgaver:  

 

- Private haver 

- Vedligeholdelse 

- Anlægsopgaver 

- Kloakarbejder 

- Snerydning 

- Ejendomsservice/Viceværtservice 

- Træfældning og beskæringsopgaver 

- Entrepriser 

- Grønne tage 

- Regnvandshåndtering 

- Legepladser 

- Hegn 

- Rådgivning 

- Tegning af haver 

 

 



 

 

Eksempel på kort præsentation, som var suppleret af eksponeringer 4 – 6 af virksomheden 

hovedarbejdsområder: 

Anlægsgartnerfirmaet Grøn Anlægsgartner Aps. 
Er en moderne og velfungerende virksomhed, som tilbyder alt indenfor anlægsarbejde med fokus lagt på 
kvalitet, kreativitet og godt samarbejde. Vi ser frem at hjælpe dig med dit kommende projekt! 

 

Eksempel på virksomhedsbeskrivelser: 

 

Generelt til indhold: 

- Navn og adresse 

- Beskrivelse af alder og størrelse (antal medarbejdere) – for at indgyde tillid. 

Måske og en beskrivelse af medarbejdernes uddannelsesniveau 

- Specielle kompetencer (opgavetyper/træfældning/brolægning) 

- Stor ekspertise med anlæg af privathaver, grøn vedligeholdelse. 

- Evt. virksomhedens målsætninger – går aldrig på kompromis  med kvalitetet osv. 

Nystartet virksomhed, som har specialiseret sig i private haver 

 

Eksempler: 

 
Grøn Anlæg Aps.  
Vi er en anlægsgartnervirksomhed med 22 års erfaring. Virksomheden er beliggende Helsignør, 
hvor vi beskæftiger omkring 20 velkvalificerede medarbejdere. 

Vi udfører store som små typer af anlægsarbejder, beskæringsopgaver og pleje- og 
vedligeholdelsesopgaver for en bred vifte af kunder – indenfor private, virksomheder, 
boligforeninger og det offentlige. 

Vi er eksperter i intelligente løsninger på det stigende problem med øget nedbør. Vi hjælper dig 
med at etabelere regnvandsbeholdere, faskiner, regnvandsbede.  

Kig rundt på vores hjemmeside, hvor du kan finde nærmere information om vores firma samt 
opleve nogle af de mange forskellige anlægsopgaver, vi har løst gennem tiden. Vi håber, at 
hjemmesiden vil give dig lyst til en tættere dialog. 

Hvis vi kan være dig behjælpelige med en opgave - kontakt os – det vil du ikke fortryde! 

 
Grøn Anlæg Aps. fra Ringsted - Kommer på hele Sjælland! 
Grøn Anlæg Aps. er en professionel anlægsgartner med hovedsæde i Ringsted og med flere års 
erfaring indenfor anlægsgartneri hos private og erhvervskunder. Vi arbejder både i lokalområdet og 
betjener kunder på hele Sjælland. 
 
Som kunde hos Grøn Anlæg Aps. er man altid sikret en god service og høj kvalitet, hvor alle 
opgaver bliver løst fagligt korrekt, og overholder nutidens normer indenfor Danske Anlægsgartnere 

 
 
 



 

 

Grøn Anlægs Aps. specialist i brolægning 
Ved brug af Grøn Anlæg entrerer du med anlægsgartnervirksomhed, der har specialiseret sig i 
belægning. Vi har gennem vores 11 år som brolægger opnået en stadig højere grad af 
genkendelse samt anerkendelse. Det kommer af vores hårde slid for at tilfredsstille vores kunder 
med nye haver i høj kvalitet. Vi er eksperter i at lave havedesign af nye indkørsler og terrasser 
med tilhørende havemure og havetrapper. Derfor er vi det oplagte valg af leverandør, hvis I står og 
skal have lavet en ny unik løsning. 
 

   
Anlægsgartner i Odense siden 1985  
 I år har Grøn Anlæg Aps. været i branchen i 29 år. Det er vi meget stolte af. Samtidig vidner vores 
trofaste kundekartotek om, at det betaler sig at udføre et flot stykke arbejde hver gang og gøre en 
ekstra indsats for, at kunden altid skal føle sig godt behandlet. 
  
Vi udfører i dag som i 1985 alt inden for anlægsgartnerarbejde. Med tiden har vi opbygget en 
kompetent og fagligt stolt medarbejderskare på cirka 30 fastansatte samt 10-15 tilknyttede 
sæsonarbejdere. 
  
Vi ligger på Nørregade i Odense midt i byen. 
  
Her på hjemmesiden kan du får et dybere indblik i vores virksomhed i ro og mag. Og husk at du 
altid kan ringe og få et godt råd og kompetent vejledning. 

 

 

 

Undersider: 

 

Referencer:  navne på kunder: kommuner, virksomheder, grundejerforeninger, boligforeninger, + 

evt. generelt privathaver. Kan suppleres med billeder 

 

Projekter: billeder af færdige anlæg + evt. før billeder 

 

Hvilke arbejder udfører vi:/Vi udfører 

- Anlægsopgaver 

- Kloakopgaver 

- Vedligeholdelse 

 

Garanti/kvalitet – Kundefordele – se vedhæftede ideoplæg. 

 

Haveråd/haven netop nu: 

Materiale kan hentes gratis på dag.dk. Alternativt kan den linkes til siden. 

 

Kontakt 

 

Bestil havetjek/gennemgang af haven: Gratis eller fast pris (Birkely, 3A) 
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Overvejelse af lave en underside om priser:  

Kan være standard priser på: Pris på m2 belægning 

   Pris på rullegræs 

   Timeløn 

   Maskinpriser 

   Snerydning pr. år 

   Pakke: forårsklargøring af græsplænen 

    


