
Företagsförsäkring från Svedea. Genom oss får du möjlighet 

att fördelaktigt försäkra ditt företag hos Svedea.

Företagspaket hos SEB. Utnyttja vårt partnerskap med 

SEB och ta del av erjudandet.

Check out what’s going on in your Hager area.  

There’s a whole new world to discover! 

Including Software Demos, Expert Testimonials,

Product Demos and Q&A Sessions. 

From local events to global webinars, virtual showroom  

and factory visits, customer experiences and much  

more. 

Events

Find out more here

Webbinarier

Portalen  
för elinstallatörer
under uppstart

Kontakta din representant

Kontakta din representant på Hager

Har du frågor? Vill du ha hjälp?

Exklusiva tjänster för dig 
Du kan välja mellan våra tjänster som hjälper dig att utveckla ditt företag. Du kan prova alla, eller välja enstaka. 

Ta det du vill, när du vill helt enkelt!

 
Få ut det bästa 
ur programmet!

Utnyttja dina förmåner hos Hager – som till exempel erbjudanden från våra partners och andra 

välkomsterbjudanden.

En genväg som får ditt företag att växa

Erfaren personal hos Hager hjälper dig genom processen och du kommer att lära dig allt om

vårt sortiment och våra lösningar. Personlig support, för dig och med dig.

Få förstklassig support från Hager

I den här videon berättar en framgångsrik företagare om hur han fått sin verksamhet att utvecklas. 

Nätverksträffar för att träffa branschkollegor och få

tips om hur du löser typiska jobbrelaterade utmaningar

som till exempel krångliga uppdrag. Jobbsnack 

som är kul! 

På grund av rådande situation gällande coronapandemin

kan vi inte hålla de här evenemangen men håll utkik på

vår hemsida när pandemin är över och vi kan återgå

till det mer normala.

Evenemang
Genom webbinarier får du tillgång till information som 

kommer att bredda dina kunskaper och utveckla din 

verksamhet.

Uppfyll lagkravet med EL-VIS. Hos EL-VIS hittar du bland 

annat Sveriges mest använda kabeldimensionerings-program, 

egenkontrollprogram och dokumentation.

Låna våra lokaler för dina kundmöten.

Få fri tillgång till våra lokaler i Göteborg och Stockholm.

Skapa en webbplats. Utveckla din webbplats tillsammans 

med vår partner Peach.

Marknadsmaterial är viktigt i din marknadsföring av företaget.

Ta del av erbjudandet som vår partner ger dig för skyltar,

dekaler och banderoller.

Ibland kan du som elinstallatör behöva skriva ut ritningar i 

större format som A3. Kom då till våra kontor i Göteborg eller 

Stockholm och låna vår skrivare gratis.

Skapa logotyp och beställ visitkort.

Ta hjälp av vår partner Peach.

https://go.hager.com/foretagspaket-fran-SEB?elqTrackId=D1FCEE21445614EF6C01B23A5C53B2AE&elq=00000000000000000000000000000000&elqaid=806&elqat=2&elqCampaignId=
https://go.hager.com/foretagsforsakring?elqTrackId=8256113DCA997A1A4DA98F9E12F2C342&elq=00000000000000000000000000000000&elqaid=806&elqat=2&elqCampaignId=
https://go.hager.com/El-vis-tjanster?elqTrackId=02BBA3C74E65ED7DFB33E89CBF3168D1&elq=00000000000000000000000000000000&elqaid=806&elqat=2&elqCampaignId=
https://go.hager.com/kundmoten-hos-Hager?elqTrackId=4DDFAFF387D8EBA0CCDFBA35EBF8DA78&elq=00000000000000000000000000000000&elqaid=806&elqat=2&elqCampaignId=
https://go.hager.com/Skapa-din-webbplats?elqTrackId=E3F91C01CF07E3A509E8A3A5BF8E6288&elq=00000000000000000000000000000000&elqaid=806&elqat=2&elqCampaignId=
https://go.hager.com/skapa-logotyp?elqTrackId=5BC5BBBD1736E92FD2C6CF500DA74A16&elq=00000000000000000000000000000000&elqaid=806&elqat=2&elqCampaignId=
https://go.hager.com/skyltar-dekaller-och-banderoller?elqTrackId=6183E3173A22AB4A81A5399CD0B8056E&elq=00000000000000000000000000000000&elqaid=806&elqat=2&elqCampaignId=
https://go.hager.com/lana-skrivare?elqTrackId=ABEB75220074FFA6B1BFD23B0532367F&elq=00000000000000000000000000000000&elqaid=806&elqat=2&elqCampaignId=
https://www.hager.se/support-utbildning/utbildning/webbinarier/159915.htm#/
https://hager.com/se/support/hagerpersonal



