
Ett koncept 
som skapar energi 

i dubbel bemärkelse.
Ditt driv • Vår modell • Rätt produkt

Kontakta oss!
Kanske har du nu tankar och frågor kring Elians och Vinnarverk-
stan och vi är glada att kunna hjälpa dig. Ring eller maila Olof 
Hansson, VD och Franchiseansvarig så skall vi ge dig utförlig 
information om konceptet.

Du når oss på 0706-48 36 54 och på mail info@eliansgroup.se

Allt praktiskt som ett registrerat varumärke, leverantörsavtal, transportfordon, mjukvaror, admin-
system med mera är klart från dag ett. Med andra ord en kraftfull förenkling för dig som vill starta 
eget el-företag. Det ska vara lika enkelt att starta och driva ett eget företag som att vara anställd. 
Fokus kan istället läggas på själva verksamheten.

Nyckelfärdigt företag.

Elians Group AB
LEVIDE BURGE 118 
623 53 Hemse
info@eliansgroup.se
www.eliansgroup.se

Olof Hansson
VD, Franchise Manager
Elians grundare

Roland Nilsson
IT & Ekonomi

Elians grundare



Vem är du?

Solceller
paketlösning

Lönsamhet Utbildning Modellen
Vinnarverkstan

Platt 
organisation

Växande 
bransch

Franchisekonceptet.

Solceller & 
energieffektiva 
lösningar
Vår kompetens och vårt produkt- och tjänsteerbjudande
har vi valt att göra till en del av franchisekonceptet. Men 
det är frivilligt om du som franchisetagare vill jobba med 
detta fokus, men vi ser det som en framtidsbransch med 
en snabbt växande och lönsam marknad.

Vilka är vi?
Franchisekonceptet Elians har sina rötter på Gotland. 
Vi som skapat konceptet har sedan 2006 drivit elföretaget Prolekta 
AB med framgång och med fokus på energieffektiva lösningar. Våra 
erfarenheter av att driva, ta initiativ och skapa engagemang har vi 
utvecklat till en affärsmodell som vi kallar Vinnarverkstan. 

Elians som franchise bygger lika mycket på affärsmodellen som på de 
produkter och tjänster som erbjuds under varumärket. I kombination 
med ditt driv och din vision tror vi på stor gemensam framgång. 

Eliansians

Varumärke   Franchise   Support   Ordersystem   Ekonomi   Marknadsföring   

Elektriker*
Behörighet*
Firma*

Produkter & tjänster
på starkt växande

marknad 

Din kompetens/Ditt driv Vår kompetens/Vår modell Rätt produkt/Rätt marknad

Elians affärsidé.

Eftersom vi valt att koppla vår modell och vårt koncept till 
elbranschen så tror vi att du är elektriker med firma eller 

med idéer att starta en firma.

Det är samtidigt vår övertygelse att vem som helst med 
rätt driv och engagemang skulle kunna bli franchisetagare. 

På sikt är vårt mål att vara 15-20 franchisetagare i Sverige,  
med god geografisk spridning över landet.

Som franchisetagare investerar du 200.000:- + moms i uppstart
 och därefter 5% av din omsättning för den service och marknadsföring 
som konceptet tillhandahåller.

Vem är vår kund?
Både konsument- och företagsmarknaden är i behov av våra tjänster och vill ha en trygg och tydlig 
leverantör med ett tydligt och seriöst upplägg. 

Privatpersoner med villa

Bygg- & Entreprenadföretag

Lantbrukare med gård

Övriga företag


