Årsbok 2016

Några ord från projektledaren för Elrätt
Ett år har gått som projektledare för Elrätt. Ett otroligt inspirerande, motiverande men också intensivt år. Men framförallt roligt, speciellt när man
får respons på det som uträttas och när vi når resultat. För vi är på rätt väg.
För er som inte minns så var det här min syn på Elrätt processen när jag började - min vision:
Hösten 2015 var Elrättprojektets höst då vi byggde vidare på infrastrukturen och förstärkte våra
verktyg och portaler.

Tarja Häggmark,
Projektledare för Elrätt

Våren 2016 var Elrätta leverantörernas vår då leverantörerna fyllde på med smarta helhetslösningar
så att vi kunde lansera Idébanken enligt tidsplan.
Hösten 2016 var installatörernas höst då vi lanserade Elektrikerns bästa verktyg och introducerade
dem till Idébanken.
Våren 2017 blir kundernas vår då Idébanken lanseras publikt och slutkunderna kan söka efter
smarta ellösningar via Idébanken och hitta Elrätta elektriker.
Min mission har varit att förverkliga den visionen. Så nu är det bara att fortsätta i samma spår.
I den här årsboken kan ni se allt som vi åstadkommit under 2016. Jag ser det som
en bra plattform att fortsätta bygga på. Häng med, nu lägger vi in en högre växel för 2017.
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Om Elrätt
Elrätt är ett samarbete mellan Installatörsföretagen,
Sveriges Elgrossister SEG och Elrätt Leverantörerna.
Elrätt erbjuder:
l

Tilllgång till Elrätt Idébanken – ett arbetsredskap med fokus på kundnyttan
för elinstallatörer

l

Inspirerande seminarier med trendspaning i syfte att utveckla din verksamhet

l

Webbutbildningar med fokus på kundmötet och att utveckla dina affärer

Branschorganisation:

Grossister:
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Leverantörer:

Som medlem i Elrätt får
installatörsföretag både
utveckling och inspiration
som gör jobbet roligare och
kunderna nöjdare.

Syfte och vision
Syftet med Elrätt är att inspirera och visa möjligheterna
med smart elteknik och att utveckla elbranschen. Med
modern elteknik kan installatörerna erbjuda smarta,
effektiva och trygga helhetslösningar till kunderna.
Framgång bygger på samverkan och gemensamma mål
från de olika initiativtagarna i projektet:
l

Elrätta koncept från leverantörerna

l

Tillgång och spridning via grossisterna

l

Försäljning via installatören i mötet med kunden

En Elrätt elektriker...
l

l

l

797 installatörsföretag
32 leverantörer
5 grossister

l

ska lyftas fram som ledande när det gäller
smarta och innovativa eltekniska helhetslösningar som underlättar vardagen.
fortbildar sig med Elrätts utbildningspaket
och seminarier.
använder Idébanken som dagligt verktyg
i mötet med kunden för att påvisa möjligheterna med smart elteknik.
sprider varumärket Elrätt som en god
ambassadör.

Allt är möjligt med smart elteknik.
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Möten 2016
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Elrätt Styrgruppsmöten
Elrätt Projektmöten
Samarbetsprojektet Elrätt drivs av projektgruppen utifrån
de strategiska beslut som fattas i styrgruppen.
Under 2016 har det hållits 6 styrgruppsmöten.

Under 2016 har det hållits 22 projektmöten.

Elrätt Styrgrupp består av:

Elrätt Projektgrupp består av:

Tarja Häggmark, Elrätt

Tarja Häggmark, Elrätt

Hans Nyblom, Installatörsföretagen

Hans Nyblom, Installatörsföretagen

Mats Holme, Elrätt Leverantörerna

Mats Holme, Elrätt Leverantörerna

Sverker Skoglund, Sveriges Elgrossister

Sverker Skoglund, Sveriges Elgrossister

Johan Martinsson, Installatörsföretagen
Jan Siezing, Installatörsföretagen
Joakim Forsmark, Rexel
Peter Larsén, ABB
Jan Jonsson, Pentair
Thomas Carlsson, Ordförande EIO
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Möten

Branschmöte 10 mars
Under vårens branschdag låg stort
fokus på att skapa lösningsförslag från
leverantörerna inför lansering av Elrätt
Idébanken mot installatörer.

Ett möte då engagerade projektaktörer uppdaterades på
vad som gjorts, pågår och komma skall i Elrättprojektet.
På vårens branschdag;
l
l

Presentation av Elrätts nya projektledare - Tarja Häggmark
Summering av det gångna året och presentation av utvärderingen
av Elrätts webbutbildning

l

Elrätt Idébanken – vart står vi idag? Lanseringen närmade sig...

l

Kommande aktiviteter 2016

Plats för mötet:

Omvärlden och vår bransch - en inspirerande föreläsning inkl.
grupparbete ledd av Peter Siljerud på FutureWise

World Trade Center, Stockholm

l

l

Dagen avslutades med gemensam middag

Deltagare:
42 grossister och leverantörer
13 installatörsföretag
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Roll-up

Smarta
lösningar,
roligare jobb
Som medlem i Elrätt får du utbildning,
stöd och inspiration till att hitta smarta
lösningar för dina kunder. Och det blir
ett roligare jobb för dig.

Inbjudan
Allt är möjligt med smart elteknik

Elrätt är ett samarbete mellan Installatörsföretagen, Sveriges Elgrossister SEG och
Elrätt Leverantörerna. Syftet är att inspirera och visa möjligheterna med smart elteknik.
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Möten

Branschmöte
4 oktober

Under höstens
branschdag låg stort fokus
på utvecklingen av Elrätt
Idébanken och lanseringskampanjen mot
installatörer.

Ett möte då engagerade projektaktörer uppdaterades på
vad som gjorts, pågår och komma skall i Elrättprojektet.
På höstens branschdag:
l

l

Plats för mötet:
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l

Utbildning - genomgång av webbutbildningen ”Inspiration
till Elrätt” och seminarieturnén runt om i Sverige
Presentation av Idébankens nya funktioner samt
den publika delens lanseringsplan
Elrätt.se - ny hemsida under produktion som blir
inspirerande och lättnavigerad

Scandic Continental, Stockholm city

l

Presentation av Elmässans kommande aktiviteter

Deltagare:

l

Filialkonceptets upplägg

70 leverantörer och grossister

l

Fastighetsägarkampanj 2017

13 installatörsföretag

l

Workshop

l

Dagen avslutades med gemensam middag

Workshop
Sammanställning av kommentarer från Branschdagen 4 oktober 2016

E

Elrätt - ett projekt vi gör tillsammans
- Elrätt tar fram presentationsmaterial Om Elrätt samt Om Idébanken för leverantörer och
installatörer ska ha ett bra material om Elrätt i sina händer.
 Klart - Elrätt har tagit fram en presentation Om Elrätt samt Om Idébanken.
- Leverantörerna har ett ansvar att ”träna” installatörerna på Idébanken och att de känner
till innehållet.
- Leverantörerna och dess chefer är ansvariga för att man pratar Elrätt och Idébanken.
- ABB lovar att implementera Elrätt kommunikation för alla säljare vid kick-off i januari.
Utmanar övriga leverantörer att göra samma sak!
Vad kan förbättras i kommunikationen?
- Gör det enkelt att prata om Elrätt. T ex: 5 fördelar med att välja Elrätt.
 Klart - se presentation Om Elrätt.
- Många idéer fastnar hos byggarna och når inte fastighetsägarna.
- Prata gärna med slutanvändarna (de som ”bor/hyr” hos fastighetsägarna)
 Kampanj planerad mot fastighetsägare början av 2017
- I grossisternas webbshopar:
- Peka ut Elrätta leverantörer och förklara fördelarna.
- Spegla in Idébanken i egna systemen
- Grossisterna kan göra Elrätta leverantörer till VIP
- Installatörerna behöver återkoppla om möjliga förbättringar i lösningsförslagen till
leverantörerna - baserat på verkliga case.
Forum för Elrätt
- Marknadsför Elrätt och Idébanken i forum där fastighetsägarna befinner sig. Deras mässor,
branschforum osv.
- Delta på fastighetsrelaterade mässor; Nordbygg, m fl.
- Facebook är bra.
- Dela best practice, case, framgångshistorier.

Under branschmötet genomfördes en
workshop utifrån följande frågeställningar:

1.

På vilket sätt skulle ni vilja
att Elrätt blir mer synligt mot
våra målgrupper; fastighetsägare och övriga kunder?

2.
Hur kan vi göra Elrätt till en
naturlig del i mötet mellan
representant för leverantör/
grossist och installatör?

De samlade intrycken och idéerna har resulterat
bl.a. i deltagande i kommande fastighetsmässor,
en PR kampanj mot fastighetsägare samt framtagande av kundträffpresentationer att användas
av grossisternas och leverantörernas säljkårer.

Arbetsdokument Workshop
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Möten

Elmässan 19-20 oktober
Ett stort fokus för Elmässan var att träffa våra Elrätta medlemmar
och bjuda in dem till montern för att introducera Elrätt Idébanken.
Alla som provade Idébanken eller gjorde testet ”Hur Elrätt är du?”
fick en Elrätt kaffemugg.
l  

l
l

l

12

Elrätt välkomstmattor distribuerades ut till samtliga Elrätta
leverantörer och grossister som ställde ut på mässan.
Elrätt höll seminarie om Elrätt Idébanken.

Plats för mässan:

Mässan ledde till fler möten med leverantörer samt inbokade
introduktionsseminarier för Elrätt Idébanken hos installatörsföretag.

Kistamässan, Stockholm

Mässan ledde till fler användare av Elrätt Idébanken.
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llt är möjligt med smart elteknik

Jag är Elrätt. Är du?
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Elrätt Idébanken
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Idébankens utveckling
Digitaliseringen av elteknikbranschen - en marknadsföringskanal
av ny teknik som utvecklar installatörens möte med kunden.
Elrätt Idébanken är en skräddarsydd databas
som från början utvecklades som svar på
projektets frågor: ”Hur ska branschen
snabbare nå ut med den senaste tekniken?”
och ”Hur skall elektrikern kunna presentera
lösningsförslagen för sina kunder?”
Resultatet blev en unik databas, marknadsplats
och kommunikationsplattform. Så unik att den
uppmärksammats även i IT-världen, bl.a. på
Episerverdagen 2015.
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Elrätt Idébanken

Lansering Elrätt Idébanken
– smygpremiär i maj och lansering i september 2016
Elrätt Idébanken - Elektrikerns bästa verktyg
Med lanseringskampanjen vill vi förstärka bilden av Elrätt som
ett proffsigt initiativ som förändrar och moderniserar branschen
samt att installatören förmedlar ny teknik samtidigt som han
höjer statusen på yrket.
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Idébanken är ett inspirerande verktyg med
kreativa och smarta lösningar som hjälper
elinstallatören i praktiken. Insatsen som krävs
för att komma igång betalar sig genom nöjda
kunder, merförsäljning och ett roligare jobb.
Idébanken konkretiserar vad Elrätt handlar om
- verkliga Elrätta lösningar som ger tips och
inspiration som gör jobbet roligare.

Mars

April

Maj

Juni

Augusti

September

December

Elrätt leverantörer
fyller Idébanken

Uppnått 90 lösningar.
Elrätts ambassadörer
testkör

Produktion av
reklamkampanj

Smygpremiär
Idébanken

Vidareutveckling av
nya funktioner utifrån
ambassadörers feedback

Lansering
Idébanken

Publika Idébanken
går live

Pressmeddelande 2016-10-25:
Smarta ellösningar på webben
ska hjälpa fastighetsägare att
energieffektivisera.

SB Samhällsbyggaren

Nu lanseras ”Elrätt Idébanken”, ett webbverktyg för elinstallatörer som innehåller smarta lösningsförslag med modern
elteknik. En enda lösning kan sänka energiförbrukningen
med mer än 75 procent. Syftet är att tydligare kunna visa
nyttan med nya eltekniska lösningar. Målgrupp är bland andra
fastighetsägare som tycker att det är dyrt, krångligt och tar
tid att energieffektivisera.

Byggkontakt

Slussen Biz
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Helsida Elinstallatören
Elektrikerns
bästa verktyg.

Annonser Facebook

Premiär för Idébanken.

I Idébanken har vi samlat massor av nya spännande
lösningar som hjälper dig att visa kraften i smart elteknik
för dina kunder. Ge den en självklar plats bland dina
andra verktyg och snart har du både ett roligare och mer
lönande jobb. Du hittar allt du behöver på elrätt.se

Allt är möjligt med smart elteknik

Elrätt är ett samarbete mellan Installatörsföretagen, Sveriges Elgrossister SEG och Elrätt Leverantörerna. Syftet är att inspirera och visa möjligheterna med smart elteknik.

Bannerannonsering i Elinstallatören och Voltimum
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Helsidesannons Elinstallatören

Teaserfilm smygpremiär

Elrätt Idébankens MiniGuide

Introfilm lansering

Premiär för Elrätt Idébanken

Digitalt Nyhetsbrev mot installatörer,
resp. grossister och leverantörer
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Så här fungerar Elrätt Idébanken
Elrätt tog fram en enkel instruktion och guide till installatörerna: Idébankens MiniGuide
– En illustrerad kortfattad kom-igång-guide för elinstallatören med enkla instruktioner
samt inspiration och referenser från Elrätts ambassadörer.
Genom Elrätt Idébanken får du enkel
hjälp att inspirera och demonstrera
lösningar för dina kunder

Överblick på dina kunder
och kundärenden

Upptäck eltekniklösningar från branschens
ledande leverantörer
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Elrätt Idébanken

Leverantörerna
- lösningsförslagen som fyller Idébanken

Efter Branschdagen och
Elmässan möts jag av en
helt ny attityd - ”Alla vill
vara med”.

Mats Berglund, BrandInSales

Engagera leverantörerna
l

l

l
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Den 31 december: 120
lösningsförslag i Idébanken

Idébanken användare
(uveckling efter lansering)

(jfr 63 st vid Branschmötet 10 mars
samt 98 st vid Branschmötet 4 oktober)

4 oktober – 1123 st
24 november – 1563 st
31 december – 1615 st

l

l

Inrättande av Idébanksansvarig
person - Mats Berglund.
Introduktion till leverantörerna
av nya supportkanalen:
idebanken@elratt.se.
Uppstartsmöten med leverantörer och företagsunika
workshops.
Vidareutveckling av funktioner
i Idébanken.
Lösningsproduktion åt leverantörerna.

Pressmeddelande 2017-01-11

Publika Idébanken för Elrätts kunder
Elrätt Idébankens smarta
ellösningar på webben nu
tillgängliga även för fastighetsägare.
Elrätt Idébanken är ett webbverktyg
som samlar smarta lösningsförslag
med modern elteknik. Allt från närvarostyrd belysning till elbilsladdare
och solceller. Hittills har verktyget
bara varit tillgängligt för Elrätt elinstallatörer. Nu öppnar Idébanken även
för fastighetsägare, som enkelt kan
söka eltekniklösningar som matchar
fastigheternas behov.
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Elrätt Idébanken

Tack alla Elrätta ambassadörer
Elrätts ambassadörer fick testa Idébanken före lansering
och återkopplade med feedback som gav grund till vidareutveckling av verktyget.

Elrätt ambassadörer
l
l
l

Inlägg Facebook
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l

SETEL
Rosendal El
ACDC Elektro
Prolekta Gotland

Under 2016 har våra ambassadörer:
l

Testat Idébanken före lansering

l

Återkopplat med feedback för vidareutveckling av Idébanken

l

Figurerat i marknadsföring i MiniGuiden, elratt.se, samt i sociala media

Ambassadörs case
elratt.se
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Utbildning

Seminarieturnén septembernovember
Årets seminarium handlar om omvärldens snabba
förändring, kommande utmaningar och hur vi kan
bemöta dem med verktyg som vår Idébank och
webbutbildning.

Seminarieturnén har utvecklat sig till
att Elrätta Installatörer bjuder in till egna
seminarier på respektive företag.
Luleå

Agenda seminarieturnén 2016:
l
l
l

Trendspaning - Hur ser framtiden ut för branschen?
Kundmötet 2.0 - Tjäna mer på ett ökat kundvärde!
Idébanken - Nu är Idébanken här och så funkar den.

”Jag får ibland frågan om
jag tror branschen kommer
försvinna. Men jag tror
precis tvärt om. Vi ska ta
vara på vår långa tradition
att sätta oss in i ny teknik
och ge kunderna smarta
lösningsförslag.”
Hans Nyblom,
Installatörsföretagen

Östersund
Sundsvall

Deltagarnas röster beskriv Elrätt med ett ord

Falun
Uppsala
Västerås
Karlstad Eskilstuna Stockholm
Örebro
Uddevalla
Linköping
Göteborg
Varberg
Helsingborg
Malmö

Skövde
Jönköping
Kalmar
Kristianstad

Visby

Årets seminarieturné hölls av Hans Nyblom,
Jörgen Wikström, Peter Ek och Mattias
Morenius från Installatörsföretagen.
Antal deltagare: 415
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Utbildning

Seminarieinbjudan
SEMINARIETURNÉ 2016

Välkommen till årets Elrätt seminarium! Seminariet riktar sig till
dig som vill utveckla din verksamhet, följa med i utvecklingen och
öka lönsamheten. Seminariet är också till för dig som vill fortsätta
vara, eller bli, Elrätt. Nytt för i år är att du som ledare även kan
bjuda med dina kollegor för att få en gemensam utgångspunkt för
er fortsatta utveckling.
I ÅRETS SEMINARIUM
Trendspaning– Hur ser framtiden ut för branschen?
Vilka trender inom samhälle och teknik ser ut att påverka oss mest? Med utgångspunkt
från Installatörsföretagens senaste omvärldsrapport ser vi på de kommande utmaningarna.
Kundmötet 2.0 – Tjäna mer på ett ökat kundvärde!
Vad och hur ökar värdet hos kunden?
Idébanken - Nu är Idébanken här och så funkar den.
Digitaliseringen har kommit till vår bransch! Du blir enkelt experten.

TURNÉPLAN OCH ANMÄLAN
På www.elratt.se hittar du alla orterna vi besöker och kan anmäla dig till det tillfälle som
passar dig bäst.
Turnén pågår mellan 29 september till 29 november 2016.
Seminariet pågår mellan kl.10-14 inkl. lunch. (Kaffe och anmälan från 09:30).
Seminariet är kostnadsfritt för EIO-medlemmar och samarbetspartners inom Elrätt.
(Uteblir du utan att avboka fakturerar vi dock 500kr).
För att delta i seminariet behöver du vara EIO medlem eller
samarbetspartner inom Elrätt. Läs mer om EIO medlemskap
på www.eio.se.

Kick-off film första turnédagen

LÄS M
ER
ANMÄL OCH
WWW.E DIG PÅ
LRATT.
SE

Facebookinlägg

ELRÄTT SEMINARIETURNÉ 2016

Nyhetsbrev
medlemmar i EIO

Bildekaler till alla deltagare
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4584 SMS skickade

2700 st Vykort

Infobahn
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Elektrikerns
bästa verktyg

Diplomerad
Elrätt installatör

Nu startar årets seminarieturné!
Välkommen till årets Elrätt seminarium! Seminariet riktar sig till dig som
vill utveckla din verksamhet, följa med i utvecklingen och öka
lönsamheten. Seminariet är också till för dig som vill fortsätta vara, eller
bli, Elrätt. Nytt för i år är att du som ledare även kan bjuda med dina
kollegor för att få en gemensam utgångspunkt för er fortsatta
utveckling.

I årets seminarium
Trendspaning– Hur ser framtiden ut för branschen?
Vilka trender inom samhälle och teknik ser ut att påverka oss mest? Med utgångspunkt från
Installatörsföretagens senaste omvärldsrapport ser vi på de kommande utmaningarna.
Kundmötet 2.0 – Tjäna mer på ett ökat kundvärde!
Vad och hur ökar värdet hos kunden?

2016-2017

Idébanken - Nu är Idébanken här och så funkar den.
Digitaliseringen har kommit till vår bransch! Du blir enkelt experten.

Anmäl dig här
Turnén pågår mellan 29 september till 29 november 2016.
Seminariet pågår mellan kl.10-14 inkl. lunch. (Kaffe och anmälan från 09:30).
Seminariet är kostnadsfritt för EIO-medlemmar och samarbetspartners inom Elrätt.
(Uteblir du utan att avboka fakturerar vi dock 500kr).

Premiär för Idébanken

För att delta i seminariet behöver du vara EIO medlem eller samarbetspartner inom ELRÄTT.
Läs mer om EIO medlemskap här.
VARMT VÄLKOMNA!
I Idébanken har vi samlat massor av nya spännande
lösningar som hjälper dig att visa kraften i smart elteknik
för dina kunder. Ge den en självklar plats bland dina
andra verktyg och snart har du både ett roligare och mer
lönande jobb. Du hittar allt du behöver på elrätt.se

Allt är möjligt med smart elteknik

Elrätt är ett samarbete mellan Installatörsföretagen, Sveriges Elgrossister SEG och Elrätt Leverantörerna. Syftet är att inspirera och visa möjligheterna med smart elteknik.

Härmed har du fullföljt relevant utbildning för att vara Elrätt

Tarja Häggmark
Projektledare Elrätt

Diplom

Mats Holme
Elrätta Leverantörerna

Hans Nyblom
Installatörsföretagen

Helsidesannons Elinstallatören

Digitalt nyhetsbrev till samtliga EIO medlemmar

Sverker Skoglund
SEG Sveriges Elgrossister

Banner
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Utbildning

Sveriges bästa kompetenssatsning 2016!
Juryns motivering

Elrätts webbutbildning Kundmötet har utsetts
till Bästa kompetenssatsning 2016 av Swedish
Learning Awards.

En nysatsande produktion rätt i tiden! Med
en aptitlig utbildning byggd för mobila enheter
har man med bidraget skapat en lättillgänglig
lösning som engagerat en spridd målgrupp
och tydligt bidragit till kundnyttan.
(16 november 2016)

Artikel baserad på
pressmeddelande
2016-11-18
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”

…studien visar också att det finns stor potential
att nå ut till fler. Studiens genomgående positiva
inställning tyder på att det finns anledning att
försöka motivera fler att ta del av den.”

Medieinstitutet
Examensarbete HT 2015
Utbildningsproducent Blended Learning

Marie Ahlén, examensarbete vid Medieinstitutet

Elrätts webbutbildning om
bättre kundmöten
- en studie om elteknikföretagens attityder till
utbildningen, i hur stor utsträckning den har använts
och hur fler kan motiveras att ta del av den

Av: Marie Ahlén
Antal deltagare webbutbildningsportal

Installatörer chef: 611
Installatör montör: 1117
Installatör tjänsteman: 1140
Leverantör och grossist: 1532
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Utbildning

Lansering av ny utbildning –
Inspiration till Elrätt
Infobahn

Här berättar vi om fördelarna – att du får både utbildning och
inspiration som gör dina kunder nöjdare och ditt jobb roligare,
samt om hur vi hjälper dig som är Elrätt att visa kraften i smart
elteknik för dina kunder. Några Elrätta installatörer delar med
sig av sina erfarenheter av Elrätt.
När du svarar på frågorna i utbildningen får du en dagsaktuell återkoppling på
hur andra i branschen svarade. Inspirerande för alla! Välkommen till Elrätts
utbildningsportal.

Nyhet! Nu får
alla prova hur
det känns att
vara Elrätt
Som medlem i Elrätt får du både utbildning och inspiration som gör dina
kunder nöjdare och jobbet roligare. Vi hjälper våra medlemmar att visa
kraften i smart elteknik för sina kunder.
Nu kan alla – även du som inte ännu är medlem – ta del av vår nya
introduktionsutbildning: Inspiration till Elrätt. Du hittar den på elrätt.se

Elrätt är ett samarbete mellan Installatörsföretagen,
Sveriges Elgrossister SEG och Elrätt Leverantörerna.
Syftet är att inspirera och visa möjligheterna med
smart elteknik.

Helsidesannons Elinstallatören

34

Allt är möjligt med smart elteknik

Lansering av ny utbildning förnya ditt medlemskap i Elrätt
Nu lanserar vi en ny utbildning för dig som redan
är Elrätt - Inspiration till Elrätt. Här berättar vi om
fördelarna – att du får både utbildning och
inspiration som gör dina kunder nöjdare och ditt
jobb roligare. Och om hur vi hjälper dig som
medlem att visa kraften i smart elteknik.
Precis som med tidigare års seminarier så
behöver du gå den nya utbildningen för att
fortsätta vara Elrätt. Inspiration till Elrätt är bara 30
minuter och du kan gå den redan idag. Länken till
utbildningen hittar du här.

Zabina – en Elrätt ambassadör
Zabina Edberg, elektriker/Platchef på Rosendal El i Enköping är
en av Elrätts ambassadörer. Hon har arbetat som elektriker i 11
år och är anställd på Rosendal El sedan 2005.
Zabina tycker att det är viktigt att vara steget före kunden, att
tänka lösningar istället för produkter.
- Jag vill ge kunden det ”lilla extra”. Att kunna ge förslag på
smarta lösningar som bland annat spar pengar och energi och
ger en trevligare miljö med bättre ljus. En helhetslösning som
kunden inte ens har tänkt på. En Elrätt lösning. Det känns
jättebra, säger Zabina

Vill du bli vår ambassadör?
Välkommen att bli en Elrätt ambassadör och var med och påverka Elrätt-projektet. Under april och
maj handlar det om att utvärdera Idébanken som verktyg för dig som installatör. Det innebär också att
du får berätta om dina intressanta referensprojekt för publicering på Facebook eller annan media.
Maila till info@elratt.se om du vill veta mer om att vara en Elrätt ambassadör.

Nyhetsbrev Inspiration till Elrätt

Filmklipp
1/2
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Elrätt rapporten
Vi lät SIFO genomföra en undersökning
bland fastighetsägare för att använda som
underlag inför kommande PR kampanj.
Pressmeddelande 2016-06-14
Sju av tio fastighetsägare uppger att de fortfarande har
mycket kvar att göra inom energieffektivisering innan
målet kan nås. Kostsamt, komplext och tidsbrist är de
vanligaste orsakerna. Det visar en ny Sifo-undersökning
som gjorts på uppdrag av Elrätt.

SIFO undersökning med 721 intervjuer
över hela Sverige av Fastighetsägare,
fastighetsförvaltare samt inköpare av
eltjänster.

Inlägg Facebook
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Hur Elrätt är du?
En enkel quiz i Elrätt anda för att engagera och väcka
intresse. Marknadsföringsaktivitet för mässa, sociala
medier och nyhetsbrev. Lockande kanal in till Elrätt.

” Den PR kampanj som följer av SIFO
undersökningen blir en ny möjlighet
för Elrätt Leverantörerna att nå ut till
slutkund.”

”

Mats Holme, Elrätt Leverantörerna
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Redaktionell text och
artiklar om Elrätt

Elinstallatören 20 oktober

Volt Nov-Dec 2016
Elinstallatören 22 juni
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Ny hemsida

elrätt.se

Målet med Nya elrätt.se är
att den ska vara lättnavigerad,
inspirerande och informativ.
Lanseringsdatum:

8 december 2016
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Elrätt kundträffpresentationer
Presentationer att användas av grossisternas och leverantörernas säljkårer på alla kundträffar.
Om Elrätt Projektet

Om Elrätt Idébanken
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Annonsering
l  
l  
l  

Digital annonsering Voltimum (banner nyhetsbrev samt panoramabanner på hemsida)
Printannonsering Elinstallatören (helsida. Samtliga 11 nummer 4 månader)
Digital annonsering banner nyhetsbrev Elinstallatören
Redaktionell text: Volt

Infobahn

Nyhet! Nu får
alla prova hur
det känns att
vara Elrätt
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Infobahn

l  

Elektrikerns
bästa verktyg

Som medlem i Elrätt får du både utbildning och inspiration som gör dina
kunder nöjdare och jobbet roligare. Vi hjälper våra medlemmar att visa
kraften i smart elteknik för sina kunder.
Nu kan alla – även du som inte ännu är medlem – ta del av vår nya
introduktionsutbildning: Inspiration till Elrätt. Du hittar den på elrätt.se

Elrätt är ett samarbete mellan Installatörsföretagen,
Sveriges Elgrossister SEG och Elrätt Leverantörerna.
Syftet är att inspirera och visa möjligheterna med
smart elteknik.

Allt är möjligt med smart elteknik

I Idébanken har vi samlat massor av nya spännande
lösningar som hjälper dig att visa kraften i smart elteknik
för dina kunder. Ge den en självklar plats bland dina
andra verktyg och snart har du både ett roligare och mer
lönande jobb. Du hittar allt du behöver på elrätt.se

Allt är möjligt med smart elteknik

Elrätt är ett samarbete mellan Installatörsföretagen, Sveriges Elgrossister SEG och Elrätt Leverantörerna. Syftet är att inspirera och visa möjligheterna med smart elteknik.

11 st helsidor
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Annons Seminarieturnén

Banner

Nyhetsbrev Elinstallatören

Elrätt Nyhetsbrev

17 nyhetsbrev
Mottagare:
Elrätt installatörer
resp. Elrätt partners
(grossister och
leverantörer)
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Profilmaterial

Allt är möjligt med smart elteknik

Jag är Elrätt. Är du?

Elrätt matta

Dofthus till Seminarieturnén

Biobiljetter
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1. Värme som k
Men bara när
På Elrätt Idébanken hittar du smarta
helhetslösningar från ledande
elteknikleverantörer och grossister.
Framför allt hittar du en Elrätt elinstallatör som kan göra allt det möjligt.

2. Ljus som mär
kommer och

Ett hus med
smartidebanken.elratt.se
elteknik vill
man stanna i

På Elrätt Idébanken hittar du smarta
helhetslösningar från ledande
elteknikleverantörer och grossister.
Framför allt hittar du en Elrätt elinstallatör som kan göra allt det möjligt.

3. Enkel energie
en bättre ekon

4. Ännu fler sma
som alla finn

idebanken.elratt.se
Folder

E-PROOF för godkännande
xxxx

26/09/16, 18:42:31

Order nummer
Märkning
Artikel

: 1598881
: 1912
: Sanibel isolating mug

~10mm

Logo:

1. Värme som känns.
Men bara när den behövs.
På Elrätt Idébanken hittar du smarta
helhetslösningar från ledande
elteknikleverantörer och grossister.
Framför allt hittar du en Elrätt elinstalGod jul hälsning till samtliga
latör som kan göra allt det möjligt.
medlemmar och samarbetspartners. Distribution 1200 ex
idebanken.elratt.se

Allt är möjligt med smart elteknik

2. Ljus som märker när du
kommersom
och går.
Elrätt kaffemugg
distribuerades på
Branschmötet
samt
3. Enkel energieffektivisering
för
Elrätt är ett samarbetsprojekt mellan Installatörsföretagen,
på Elmässan
en bättre ekonomi.
Sveriges Elgrossister SEG och Elrätt Leverantörerna.
4. Ännu fler smarta lösningsförslag
som alla finns i Idébanken.

Tryckstorlek (mm)
Tryckfärger
Märknings metod
Tryckposition
Artikel
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Det är kundens ansvar att se till att korrekturet är korrekt i alla aspekter. Var noga med att dubbelkolla stavning, färger, logostorlekar, layout och design innan korrekturet godkänns! Loggorna
Leverantören tar inte något ansvar för fel på korrekturet när vi fått ert godkännande.
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Sociala medier
Antal inlägg Facebook: 90
Antal följare: 917
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Antal inlägg LinkedIn: 22
Antal följare: 65
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GITALA ENHETER TILL FILIALFRUKOST

Kommunikation

linbjudan (inkl. text landningssida)

Nyhetsbrev (inkl. text landningssida)

Facebook bild

Filialkoncept - En smartare frukost
DIGITALA ENHETER TILL FILIALFRUKOST
Mailinbjudan (inkl. text landningssida)

Nyhetsbrev (inkl. text landningssida)

Nu bjuder Elrätt in till frukostevent tillsammans med
Elrätt grossisterna runt om i landet.

Klart inför

2017

Förutom en god frukost berättar vi om vad Elrätt är och hur det kan gynna dig
DIGITALA
ENHETER TILL
FILIALFRUKOST
och ditt installatörsföretag.
Du kommer
också få bekanta dig med Elrätt Idébanken
– en sökmotor
fylld
med
smarta eltekniklösningar från
branschens
ENHETER
TILL FILIALFRUKOST
Mailinbjudan
(inkl.
text
landningssida)
Nyhetsbrev
(inkl.ledande
text landningssida)
RA TILL
FILIALFRUKOST
och grossister.
n (inkl. text landningssida) leverantörer
Nyhetsbrev
(inkl. text landningssida)
Facebook bild

dningssida)

Nyhetsbrev (inkl. text landningssida)

Facebook bild

Facebook bild

Facebook bild

E-mail signatur

Facebook

E-mail signatur

Infobahn

ner Internet + intranät

Välkommen till en
smartare frukost
Lär dig allt om Elrätt Idébanken.

De företag som redan är EIO medlemmar kan enkelt bli Elrätt genom att gå
webbutbildningen ”Inspiration till Elrätt”.
Anmälan sker på frukosteventet.
Välkommen till en smartare värld!

Nyhetsbrev

net + intranät
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elratt.se

Banner Internet + intranät

Mailinbjudan

Elrätt är ett samarbete mellan Installatörsföretagen, Sveriges Elgrossister SEG och Elrätt
Leverantörerna. Syftet är att inspirera och visa möjligheterna med smart elteknik.

elratt.se

E-mail signatur

Allt är möjligt med smart elteknik

Banner Grossisters intranät samt hemsida

E-mail signatur

Flyer till butik

Anmälan via Elrätts hemsida

Klart inför

2017

Kampanj Fastighetsägare
Med kampanjen vill Elrätt inspirera fastighetsägare/inköpare till att
anlita en Elrätt elinstallatör som har kunskap om det senaste inom
smart elteknik. En Elrätt installation är smart, effektiv och trygg.
Alla deltagare får en
Elrätt t-shirt samt en
Elrätt matlåda

Ett hus med smart elteknik
vill man stanna i
1.
Värme som
känns. Men bara
när den behövs.

”Med Filialkonceptet
ska vi nå ut till elektrikerna som
besöker butikerna runt om i landet,
men också förankra Elrätt och
Idébanken hos grossisternas personal.
Frukosteventen gynnar intressenter
både internt och externt.”

Publiceringsschema
annonser våren 2017:
l
l
l

Fastighetstidningen
Fastighetsnytt
Fastighetsfakta

2.
Ljus som märker
när du kommer
och går.

3.
Enkel energieffektivisering
för en bättre
ekonomi.

4.
Fler smarta
lösningsförslag
hittar du i Elrätt
Idébanken.

Sverker Skoglund, Sveriges
Elgrossister SEG

I Elrätt Idébanken hittar du smarta lösningsförslag från ledande
grossister och leverantörer inom elteknik. Här hittar du även en
Elrätt installatör som anpassar lösningen efter dina behov.

Elrätt deltar på
Fastighetsmässan
15-16 mars 2017

elratt.se
Elrätt är ett samarbete mellan Installatörsföretagen, Sveriges Elgrossister SEG och Elrätt Leverantörerna. Syftet är att inspirera och visa möjligheterna med smart elteknik.

Annons Fastighetsmedia
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Stort tack till alla våra samarbetspartners under året
Enestedt & Co
Infobahn Reklambyrå
VOX PR & Information
BrandInSales
NetRelations

NetCompetence
FutureFirst
MORE Digital Studio
FF Profil
SIFO

Allt är möjligt med smart elteknik

