
SÄKERHET FÖR HOSPITALITY
35 år av anpassade tjänster och säkerhets- 
lösningar för hotell, konferens och event 

Nordic LEVEL Group (fd. Confidence), är sedan 1989 en ledande leverantör av  
lösningar inom inpassering, lås och nyckelsystem samt brandskydd anpassade för 
hotell-, konferens- och eventsektorn. Våra kunder omfattar samtliga ledande aktörer  
tillsammans med ett stort antal enskilda verksamheter. 

Med drygt 35 års erfarenhet inom hospitality, 
vill vi presentera våra tre verksamhetsområden 
LEVEL Security, Advisory och Technology som  
tillsammans representerar ett unikt helhets- 
erbjudande inom säkerhet för hotell-, event- 
och konferensbranschen.

Läs mer om hur våra tjänster inom bland annat 
bevakning, rådgivning och tekniska säkerhets-
lösningar ytterligare kan förbättra och förenkla 
ert viktiga säkerhetsarbete.

LEVEL STOCKHOLM 
Vasagatan 12 C
SE-172 67 Sundbyberg

LEVEL GÖTEBORG 
Banehagsliden 2
SE-414 51 Göteborg

LEVEL VÄSTERÅS 
Fältmätargatan 16
SE-721 35 Västerås

Tel:  08 620 82 00
E-mail:  info@nordiclevelgroup.com
Web:  nordiclevelgroup.com



NÄSTA STEG
Vi vill gärna presentera de möjligheter som erbjuds, och 
hur de kan förbättra och förenkla ert säkerhetsarbete. 
Kontakta oss för ett möte

LEVEL Advisory
– RÅDGIVNING INOM SÄKERHET OCH SKYDD

Ett team med lång erfarenhet och samlad kompetens  
från polis, militära specialenheter och näringslivet.  
Advisory erbjuder specialistkompetens inom företags- 
och personsäkerhet, bakgrundskontroller, mystery 
shopper, analys och omvärldsbevakning, utbildningar, 
incidentstöd och krisledning samt utredningar inom 
området säkerhet och trygghet.

LEVEL Security
– OPERATIVA TJÄNSTER INOM BEVAKNING OCH SKYDD 

Vi ställer höga krav på våra medarbetare. Engagemang, 
lyhördhet och hög servicekänsla – det är grunden för vår 
höga kvalitet. För att kunna ingå i vårt bevaknings- och 
skyddsteam genomgår all personal en bakgrundskontroll, 
säkerhetsprövning och registerkontroll enligt säkerhets-
skyddslagen. Utöver detta genomförs en ekonomisk 
granskning och drogtest utan anmärkning. 

Inom ramen för våra operativa säkerhetstjänster  
erbjuder vi bland annat:

 » Ordningsvakt, Väktare & Skyddsvakt

 » Nattportier = Väktare utbildad inom HLR,  
SBA-ronder, datasystem & kamerabevakning  

 » Evenemangs- och entrévärdar/värdinnor

 » Utpasseringskontroll

 » Brandvakt

 » Parkeringsövervakning

 » Larmutryckning

 » Rondering
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KONTAKTPERSONER
Niclas Gravenfors
niclas.gravenfors@nordiclevelgroup.com 
+46 31-725 44 10
Tim Jönsson
tim.jonsson@nordiclevelgroup.com 
+46 31-725 44 20

CERTIFIERINGAR
Certifiering är våra kunders garanti för att våra tjänster 
och lösningar alltid håller godkänd standard. En kvalitets- 
säkring som håller vad vi lovar. 

Nordic LEVEL group innehar ett flertal kvalitetscertifie-
ringar. Bland andra ISO-9001, anläggarfirma brandlarm 
och inbrottslarm enligt högsta larmklass (larmklass 4).  
Läs mer på https://nordiclevelgroup.com/vara-certifikat/

LEVEL Technology
– TEKNISK SÄKERHET OCH BRANDSKYDD

Experter på integrerade säkerhetssystem som erbjuder 
projektering, installation, driftsättning, utbildning, service- 
avtal och efterservice. Vi hjälper företag och offentlig 
sektor med deras behov av säkra tillträdeslösningar och 
tekniskt skydd mot inbrott, stöld och överfall.
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