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Huset som  
tänker själv
Gör din installation smart och ge dina kunder en 
bekvämare vardag med ett system som automatiskt 
styr temperatur och belysning.

Allt ljus på kunden
Erbjud kunderna en infälld, dimbar LED-armatur 
med känsla av äkta halogenljus och fantastisk 
färgåtergivning. Lösningen ger en varmare ljusfärg 
när du dimrar ner.
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Början på en 
fantastisk vänskap
Du håller i din hand början till ett nytt sätt att arbeta, en 
relation som kommer göra ditt jobb roligare och dina kunder 
nöjdare. Elrätt Idébanken är en sökmotor fylld med smarta 
eltekniklösningar. Du har den alltid med dig i mobilen, surf-
plattan eller datorn. Genom Idébanken får du enkel hjälp att 
inspirera och demonstrera lösningar för dina kunder. Den 
fungerar också utmärkt som ett administrativt verktyg för 
prisexempel och kontakt med dina kunder.

Välkommen till en smartare värld.



Ditt viktigaste 
verktyg
Lika självklar som kabelsaxen, lika  
oumbärlig som skaltången, lika snillrik 
som spänningsprovaren!

4 steg för att komma igång för dig som är Elrätt
1. Gå in på idebanken.elratt.se 
2. Logga in med de uppgifter du fått med ditt Elrätt-medlemskap. Sen är du igång. 
3. Glömt ditt lösenord? Följ instruktioner på inloggningssidan.
4. Inget konto än? Registrera dig här: idebanken.elratt.se/#getit  

Som icke medlem kan du prova ett testkonto i 30 dagar.  

Är du inte medlem i EIO eller Elrätt blir du det på eio.se



Du hittar Idébanken på  
idebanken.elratt.se.  
Här kan alla som är  

registrerade ta del av 
branschens bästa

lösningsförslag.

Elrätt samarbetar med alla 
ledande teknikföretag 

i branschen.

Du kan söka fritt med 
egna ord eller gå efter 
de olika kategorier som 
lösningsförslagen är 
indelade i.

Markera och koppla 
lösningar till dina 
kunder.

Kom igång idag! 



Använd Idébanken för 
att hålla koll på alla dina 

kunder och kundärenden.

Boka kundmöten  
direkt i Idébanken. 

Demonstrera storheten i de 
lösningar du erbjuder genom 
att dela bilder och mer info.

En checklista hjälper dig i 
kundrelationen genom att 
dokumentera var i processen 
du befinner dig.

Skicka lösningsförslag 
och ge kunden en prisbild.

Överblick på dina kunder 
 och kundärenden



Sök bland 
leverantörernas 

lösningsförslag. Elrätt 
samarbetar med alla 

ledande tek nikföretag 
i branschen.

I lösningarna hittar du 
information och argument 
för lösningarna. Ofta finns 
också nyttokalkyler och 
vilka e-nummer som ingår 
i lösningen.

Upptäck elteknik- 
lösningar från branschens 

 ledande leverantörer
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Kunderna vill ha en 
elektriker som delar 
med sig av sina idéer.

Zabina Edberg på Rosendal EL AB var till en 
början ganska skeptisk till Elrätt Idébanken. 
”Jag hade ingen lust att sälja på mina kunder 

något de inte bad om eller behövde.” Men när Zabina 
väl hade satt sig in i verktyget och alla dess möjligheter 
insåg hon att hon inte behövde sälja något alls, tvärtom. 
”Lösningarna var ju så bra att de sålde sig själva. De blev 
bara glada över att jag delade med mig av fler idéer och 
lösningar. Med Idébanken har jag allt jag behöver för ett 
roligare jobb och bättre erbjudande samlat på ett ställe”, 
konstaterar Zabina nöjt.

”

”



Ge dina kunder 
lite värme
Vintersäkra dina kunders fastigheter med ett smart 
värmekabelsystem som automatiskt håller markytan 
snö- och isfri.

nr 7

Den här idén och massor av andra smarta och effektiva 
lösningsförslag hittar du hos Elrätt Idébanken.

Lösningsförslag Idébanken

”Mysbelysning som 
sparar pengar
Ljus i alla hörn och en PIR-styrd belysningsnivå skapar 
ett både tryggare och mer energieffektivt garage till 
dina kunder.
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Allt är möjligt!
Elrätt är ett samarbetsprojekt mellan Installatörsföretagen, 
Sveriges Elgrossister SEG och Elrätt Leverantörerna. 

Elteknikbranschen är i förändring. Alla vet inte hur mycket 
kunskap och kreativitet som finns hos elinstallatören. 
Vi arbetar för att utveckla och stärka elteknikbranschen 
genom att hjälpa dig erbjuda dina kunder trygga, effektiva 
och smarta lösningar. Vi kallar det kort och gott för Elrätt.



idebanken.elratt.se



Allt är möjligt med smart elteknik 

Frågor? Maila till idebanken@elratt.se

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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