
Bli din egen, i skyltbranschens 
starkaste koncept



Vi arbetar med synlighet!

Värdegrund i Skyltställets säljprocess
Vår idé är lika enkel som den är tydlig – vi vill få dig a� synas. Med våra innova�va skylt- och 
exponeringslösningar och dina idéer synliggör vi di� budskap på bästa möjliga sä�.
Vi är angelägna om a� utreda dina behov och önskemål innan vi levererar våra skyltlösningar. Målet är 
all�d a� sä�a dig som kund i blickfånget för uppmärksamheten.
För oss är din synlighet vik�gast.

A� du som kund får det väntade resultatet av exponeringslösningarna ger oss den bekrä�else vi behöver – 
och kan fortsä�a a� utvecklas i rä� riktning.
Skyltstället är inte bara en leverantör av högkvalita�va skyltar i alla former, vi är också en organisa�on 
under ständig utveckling. Vår vision är a� bli bäst på skylt- och exponeringslösningar. Med e� vinnande 
koncept i ryggen och med ständiga förbä�ringar för ögonen är vi på god väg.

E� långsik�gt samarbete med dig som kund ger oss i längden en ännu större förståelse för vad du vill 
åstadkomma med vår hjälp. Vi är e� lyhört team som ser �ll dina behov och hjälper dig a� visualisera dina 
budskap.
Du som kund kan också all�d lita på a� vi effek�vt levererar våra produkter i rä� �d och med bästa möjliga 
kvalitet. Låt oss bli din långsik�ga och självklara partner för skylt- och exponeringslösningar.



Arbeta med e� vinnande koncept

Har du höga ambi�oner och brukar genomföra det du vill?  Då har du de grundläggande förutsä�ningarna 
för a� lyckas som egen företagare hos oss. Men innan du funderar vidare på e� samarbete vill vi a� du 
skall veta mer om oss.

Med marknadsledande varumärke i ryggen
Skyltstället är ledande i Sverige inom skylt och synlighet för företag. Vi växer med kontor över hela landet 
och marknaden är for�arande långt ifrån mä�ad! Med Skyltställets säljpor�ölj i ryggen så finns inget 
stopp. Vi �llverkar och förmedlar högkvalita�va skyltprodukter �ll alla typer av företag och organisa�oner.

Vi erbjuder dig partnerskap
Det innebär a� du får rä�en a� använda vår affärsidé och varumärke mot en avgi�. Du får �llgång �ll e� 
beprövat koncept och vi hjälper dig med utbildning in i konceptet och allt annat som behövs för a� snabbt 
komma igång.



Lukra�va inkomstkällor

A� vara franchisetagare inom Skyltstället är mycket lönsamt för den som har engagemanget och drivet. 
Insteget �ll en kund är förstås nyförsäljningen med en såld skylt men möjligheterna stannar inte där.

Nyförsäljning
Din absolut största inkomstkälla är direk�örsäljning av skyltar i din region. Med marknadsledande 
varumärke på bröstet och e� professionellt presenta�onsmaterial har du alla förutsä�ningar a� bli 
framgångsrik. Särskilt då Skyltstället erbjuder mycket högkvalita�va skyltprodukter, i effek�vt processer.

Säljpor�ölj
Skyltstället �llverkar och förmedlar alla typer av skyltar �ll alla typer av företag. De�a ger dig som 
franchisetagare en mycket bred och konkurrenskra�ig säljpor�ölj. All �llverkning sker centralt så du som 
franchisetagare kan ha fullt fokus på försäljning och kundrela�on.

Koncernens storlek
När du dag e� påbörjar din verksamhet så har du så mycket extra i ryggen. När e� nystartat företag måste 
arbeta flera år för a� bygga förtroende så kan du arbeta emot de största företagen i din region från start. 
Du representerar Skyltstället, e� företag som startade 1985 och har lång erfarenhet av skyltar och som idag 
är den största skyltkedjan i landet, och med erfarenhet från alla typer av företag.

Specifika kundgrupper
Skyltstället har några kundgrupper där man tagit reda på kundens problemställning, analyserat den och 
sedan arbetat fram e� koncept för de�a. De�a är något samtliga franchisetagare har enorm ny�a av i si� 
dagliga arbete.



Därför vinner du på vår modell

A� samarbeta med oss enligt franchisemodellen innebär a� du använder vår affärsidé mot en avgi�. 
Ömsesidiga avtal, framtagna kalkyler och fasta ru�ner definierar handlingsutrymmet och styr arbetet. 
Modellen bygger på e� nära samarbete med enhetliga regler och kvalitetskrav för alla inom 
organisa�onen. Med oss får du arbeta med e� framgångsrikt affärskoncept. Du kommer snabbt igång och 
kan räkna med god långsik�g lönsamhet.

Du ska kunna sälja direkt
Utbildning leds och genomförs av erfarna medarbetare - allt i en takt anpassad för dina förkunskaper. E�er 
genomförd utbildning står du redo a� ta dig an di� företagande och din försäljning i din region och 
Skyltstället står all�d beredda a� hjälpa dig vid eventuella frågor.

Fördelar med a� vara franchisetagare:
Affärsidén och konceptet är redan beprövat och framgångsrikt.
Det är e� lågt risktagande
Du får utbildning i konceptet och verksamheten.
Proffsigt och effek�vt affärssystem
Du får hjälp med uppföljning av försäljning och resultat.
Du får e� fri� och omväxlande arbete.
Du kommer snabbt igång.
Det är många stordri�sfördelar.



Skyltstället

Egen företagare med e� vinnande koncept

Tryggt, lönsamt samarbete enligt franchisemodellen
* Snabb igångsä�ning
* Låga fasta kostnader
* Minimerat risktagande
* Eget geografiskt område a� verka inom
* Inflytande i organisa�onen via olika nätverk, t. ex. Franchiserådet

Du blir del av e� vinnande koncept
* Starkt växande varumärke
* Väl beprövad och framgångsrik affärsmodell
* Etablerade system och ru�ner �ll hjälp i det dagliga arbetet
* Hjälp med utveckling och utbildning när företaget växer

Allsidig heltäckande utbildning - heltäckande support



2011  Förvärvas bolaget av Eriksson Business Group AB

2012  Utarbetades de franchisekoncept som företaget idag expanderar med.

2013  Öppnades i Stockholm det första franchisedriva kontoret.

2014  Startar kedjan sin expansionsresa på allvar.

2015  Kliver SweProd-graphics in sig som delägare i verksamheten och
   produk�onsledet utvecklas y�erligare.

2016  Lanseras det effek�va och kvalitetssäkra (egenutvecklade)  
  affärssystem som alla inom Skyltstället arbetar med.

2017  Finns Skyltstället representerade med kontor över hela Sverige.

2018  Erbjuder kedjan rikstäckande kunder unika lösningar då Skyltstället  
  besi�er möjligheter som ingen annan.

2019  Lanserar Skyltstället a� "Hyra" sina produkter.

Skyltställets VISION är a�: Förändra branschen och bli stört i Europa!
På många sä� har skyltstället redan förändrat branschen och är en tydlig aktör som fortsä�er 

leda den utvecklingen. Idag finns Skyltstället representerade på 30st orter i landet och är 
Sveriges största kedja inom Skylt/Synlighet.
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