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TopCall ekspanderer til Spanien og Sverige 

- Danmarks hurtigst voksende callcenter sætter nye ambitiøse mål 

 

Telefonpasning kan være big business – hvis man gør det godt. Og det gør landets hurtigst 

voksende callcenter TopCall i Næstved. Virksomheden har fået hjælp af InnovationsAgenter-

ne til at håndtere vækst og ambitioner. 

Når kiropraktoren eller automekanikeren udfører sit arbejde og ikke kan besvare telefonen, så 

tager Topcall over. Receptionisterne fra TopCall booker tider, flytter aftaler og tager imod be-

skeder, så kiropraktoren og automekanikeren kan fokusere på det, de tjener penge på. På den 

måde er effektiv ekstern telefonpasning penge værd for kunderne, og det har TopCall kunnet 

mærke siden starten i 2010. 

- Vores kunder ved, at vi konstant arbejder på at forbedre vores service, og at vi er posi-
tive, udadvendte og altid klar til at prøve nye måder at gøre tingene på, forklarer Top-
Calls stifter og direktør Kenneth Steen. 

- F.eks. har vi mange bedemænd som kunder. I den forbindelse har formanden for Dan-
ske Bedemænd undervist vores receptionister i, hvordan en bedemands hverdag er, og 
givet os gode råd om kommunikation med mennesker, der netop har mistet en af de-
res nærmeste. 

- Vi tager også telefonerne for Nordens største skønhedsklinik. Alle de kendte kommer 
der, og vi har trænet os selv i at give dem en helt særlig VIP-service. Når de ringer, er 
de ofte meget pressede. De har måske et problem efter en behandling, og de har ofte 
en skarp deadline, f.eks. en TV-optræden eller en vigtig reception. Den slags skal vi og-
så kunne håndtere effektivt og professionelt. 

 

Ifølge Kenneth Steen er det engagement og grundighed, der har gjort TopCall til Danmarks 

hurtigst voksende callcenter: Fra nul til 400 kunder på fire år og fra 5 ansatte i 2012 til 18 an-

satte i 2014. Væksten skal fortsætte, og Kenneth Steen har lagt en ambitiøst plan for fremti-

den, bl.a. med etablering af nye kontorer i Spanien og Sverige. Om to år skal TopCall være 

dobbelt så stor som nu, både målt på omsætning og indtjening. InnovationsAgenterne har 

bistået TopCall med at få styr på væksten og ambitionerne. 

- For knap to år siden tog vi kontakt til InnovationsAgent-ordningen og fik gennemført et 
Innovationstjek. Agenten anbefalede, at vi boostede vores salg og markedsføring, sam-
tidig med at vi skulle fokusere på de ledelsesmæssige udfordringer i en vækstvirksom-
hed. Begge dele har givet os utroligt meget og har været helt afgørende for, at vi nu er 
vokset til knap 20 medarbejdere. Ud over Innovationstjekket har vi fået støtte til an-
sættelsen af en Videnpilot og en Fagpilot, og vi har deltaget i Væksthus Hovedstadens 
uddannelsesforløb Vækst Via Ledelse. 
 

InnovationsAgent John Simonsen: 



- Som InnovationsAgenter møder vi mange virksomheder som TopCall, der skal håndte-
re de udfordringer der følger med vækst. Det drejer sig bl.a. om ledelse og om at orga-
nisere virksomheden på nye måder, når antallet af medarbejdere vokser. Og det drejer 
sig om en stærkere satsning på salg og markedsføring, så der fortsætter med at kom-
me nye kunder og væksten kan fastholdes. 

 

Ifølge Kenneth Steen er TopCall nu kommet til det punkt, hvor virksomheden er klar til nye og  

endnu større projekter. Blandt andet etablerer de til sommer en afdeling i den sydspanske by 

Malaga, hvorfra TopCalls danske kunder serviceres af danske receptionister. 

- Vi satser på at tiltrække mange studerende, der har lyst til et sabbatår. Lønnen er lave-
re end herhjemme, men det er leveomkostningerne til gengæld også. Plus at der er sol 
og strande og et stort netværk af andre danske virksomheder i området. 

- I 2016 etablerer vi så et kontor i Sverige, målrettet det svenske marked og med svensk 
personale. 

 

InnovationsAgent John Simonsen supplerer: 

- Vækst kan gøre en virksomhed sårbar. Derfor er det godt at se, hvor flot TopCall hånd-
terer de udfordringer væksten bringer. Samtidig fastholder man kerneværdierne i virk-
somheden, så væksten også får gode betingelser fremover. Det lover godt for fremti-
den. 

 

Kenneth Steen er tilfreds med den positive udvikling i TopCall. Men han er allermest stolt over 

at kunne fastholde sine medarbejdere i en branche, der ellers er kendt for høj personaleud-

skiftning. 

- Det har stor værdi for os at kunne fastholde vores medarbejdere. Derfor tager vi hånd 
om de problemer der kan opstå, og vi gør meget ud af at være fælles om tingene. Det 
er ikke kun nogle få, der trækker læsset. Alle er med, og det, tror jeg, er nøglen til vo-
res gode resultater. Medarbejderne er engagerede og hygger sig på jobbet. De har 
skuldrene nede og går rundt på strømpefødder, siger Kenneth Steen, der beskriver den 
typiske TopCall-receptionist som en kvinde i alderen 25-35 år med en positiv og initia-
tivtagende personlighed. 

 

 


