
Välkommen till

HR 
I frågor om personal, arbetsmiljö och GDPR ställer vi 
inte krav på att du ska kunna allt. Som dina medkollegor 
fi nns vi här med expertis, bara ett samtal bort. 

• Personalfrågor • Arbetsmiljö 
• GDPR • Mallar 

Profi l 
Som en del i Sun Off får du direkt tillgång till våra 
profi lprodukter, så som vår varumärkeshandbok, 
arbetskläder och trycksaker. 

• Varumärkeshandbok • Arbetskläder
• Fordonsprofi l • Trycksaker
• Annonser • Printshop 

Marknadsföring 
Det är viktigt att allt marknadsföringsmaterial från 
Sun Off följer samma riktlinjer, oavsett geografi skt läge 
eller val av mediekanal. Här fi nns ett gediget underlag 
att arbeta med för dig som franchisetagare. 

• Medieköp • PR
• Kampanj • Google Ads
• Lokala paket • Sociala medier
• YouTube • Sökmotoroptimering
• Foto/fi lm 

Kedjetjänster 
Det är på många sätt väldigt förmånligt att vara 
en del av en etablerad kedja, inte minst i fråga om 
stöd exempelvis juridiskt eller i butikskoncept; 
butiksinredning och skyltning. Det ger dig en trygg grund 
att luta dig mot. 

• Franchisestöd • Juridisk rådgivning
• Ometableringar • Kunskapsinsamling
• Butikskoncept • Utbildning

Support 
Närhelst du behöver stöd, i form av teknisk support eller 
i kundfrågor, fi nns vi alltid här för dig. 

• Teknisk support • Säljsupport
• Kundsupport 

Ekonomi 
Den ekonomiska biten i egenföretagande kan tyckas 
överväldigande; så låt oss få assistera dig så att du kan 
fokusera på sortimentet och försäljning. 

• Bokföring • Skattedeklaration
• Lönearbete • Bokslut 
• Årsredovisning • Vidarefakturering 
• Rapporter 

Sveriges ledande butikskedja 
inom solskydd

Mer än fyrtio års erfarenhet av solavskärmning gör oss till 
experter på området. Vi erbjuder alla typer av solavskärmning, 
från fönster- och terrassmarkiser till plissé- och lamellgardiner. Vi 
arbetar både med offentliga miljöer och privata hem, med butiker 
från norr till söder; Boden till Helsingborg. 

Vår historia tar sin början för över fyrtio år sedan, men det var 
först på 90-talet som grunden till dagens affärsupplägg tog 
form. Till en början bestod vår franchisekedja av en handfull 
butiker, för att idag representeras i tre gånger fl er– allt medan vi 
går en expansiv och spännande framtid till mötes. 

De fl esta av våra produkter tillverkas av Nimex AB i Mullsjö, 
Sveriges ledande tillverkare av solavskärmning – tillika Sun 
Off:s systerföretag. Sedan 2021 ägs både Nimex och Sun Off av 
Herenco Invest AB, ett förvaltningsbolag i Jönköping. 

Som franchisetagare till Sun Off blir du en del av en 
varm, driven och framgångsrik organisation. Vi tar det 
administrativa centralt, medan du fokuserar på kundkontakt 
och omsättningsgenererande aktiviteter. Det här är platsen för 
självförverkligande och entreprenörskap; här tar en ny resa sin 
början. 

Välkommen! 

Tjänster

Läs gärna mer om våra butiker på: www.sunoff.se/butiker
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Meny

för franchisetagare

Vårt koncept är väl genomarbetat, vilket gör att du till 
förhållandevis låg investeringskostnad kan ta marknadsandelar 
på en marknad där efterfrågan ständigt ökar. 

Vår ambition är att du ska kunna ägna maximal tid åt 
värdeskapande aktiviteter och slippa de uppgifter som normalt 
sett tar mycket tid från en företagares vardag. Exempel på detta 
kan vara: upphandling av leverantörer, digitala satsningar eller 
marknadsföring. 
Du får också tillgång till administrativa system och möjlighet till 
hjälp med ekonomi och redovisning. Läs mer om de tjänster vi 
erbjuder på nästkommande sidor. 

Sammantaget minimerar vi den tid som du behöver lägga på 
administration, och frigör tid som du kan ägna till att sälja och 
leverera till slutkund.  

Att bli franchisetagare Personal

Koncept

Som franchisetagare till Sun Off tar du del av vårt varumärke och 
koncept. Du representerar produkter och tjänster från Sun Off, 
och vi hjälper dig att etablera butiken och ger löpande service 
och stöd. Kort sagt så kombinerar vi kedjans styrka och resurser, 
med den lokala företagarens effektivitet, entusiasm och drivkraft. 

Här får du tillgång till en beprövad affärsmodell, branschens 
bästa inköpsavtal, en digital plattform, grafi sk profi l och (i 
förekommande fall) tillgång till centrala kundavtal, bland 
mycket annat. Som ett dedikerat team arbetar vi tillsammans 
med dig för att utveckla din butik till nya höjder; med stöd 
från huvudkontoret och dina många medkollegor i övriga 
franchisetagare. 
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