
Bli Franchisetagare 
till Svenska Alarm

Larm och kamerabevakning för hem och företag



”Efter tio framgångsrika år vill vi fortsätta växa i hela 
Sverige tillsammans med våra franchisetagare”

Niklas Halldén
Strategi- och 
utvecklingsansvarig, Grundare

niklas@SvenskaAlarm.se

Christofer Eriksson
Vd, Grundare

christofer@SvenskaAlarm.se

mailto:niklas@SvenskaAlarm.se
mailto:christofer@SvenskaAlarm.se


Bli vår nästa 
franchisetagare

Exklusiv region med egna kunder 
.
Ta del av ett bevisat affärskoncept

Dra nytta av Svenska Alarms 
marknadsföring och inkommande 
kundförfrågningar

Bli entreprenör och driv ditt eget 
företag

Få utbildning av Svenska Alarm, ingen 
branscherfarenhet behövs



Svenska Alarm har flera 
nöjda och framgångsrika
franchisetagare i hela Sverige

“Jag är väldigt tillfreds med att lämnat jobbet 
på transportstyrelsen bakom mig för att satsa 
på något jag verkligen tror på. Jag märker att 
potentialen att växa är skyhög så nu är jag i 
behov av att anställa mer personal” - Lars 
Kjellgren, franchisetagare i Norrköping



Våra kunder äger sitt eget larm, det är ekonomiskt 
fördelaktigt och sparar tusenlappar. Svenska Alarm 
är marknadens billigaste lösning på längre sikt.



Det smarta och trygga
valet för hemmet
Svenska Alarm arbetar bara med 
certifierade larmsystem.

För att det även ska vara smidigt och enkelt 
har Svenska Alarm en egenutvecklad app
som förhöjer användarupplevelsen.

Appen är kompatibel med bland annat; Yale 
Doorman, Google home och Amazon Alexa



Nöjda kunder 
berättar gärna om 
Svenska Alarm

”Alla som har familj borde ha 
ett larm och jag kan starkt 
rekommendera Svenska 
Alarm. Hade vi inte haft det 
hade det varit kört för hela 
familjen” - Gabriel Boss Chabo



Hör av dig till oss så 
berättar vi mer
Anders Svensson, etableringsansvarig

anders@franchisetorget.se

070-757 22 89

www.SvenskaAlarm.se/franchisefilm
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