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Mål for El-løftet

 Øke sluttkundenes bevissthet om løsninger og tilbud 
som elektrobransjen leverer

 Øke salget i alle deler av verdikjeden og påvirke til 
bedret lønnsomhet

 Beholde og øke verdiskapningen i bransjen



Hovedgrep El-løftet 2010

 Justert konsept næringsbygg: Leietakerfokus

 Prioriterte virkemidler: Radio og Internett

 Verktøykassene videreutvikles

 Salgs- og markedsføringsskole El-magasinet

 www.el-løftet.no videreutvikles

 Nytt konsept bolig: Fastelektrikerordningen

http://www.el-løftet.no/
http://www.el-løftet.no/
http://www.el-løftet.no/








Fastelektrikerordningen

 NELFO El-kontroll med forsikringsrabatt

 NELFO Garanti på alle nye installasjoner

 Råd om sikkerhet, energisparing og komfort 

 Hjelp til energimerking av boligen

 El-sjekk ved kjøp/salg av bolig 

 Årlig oppfølging av kunden

 (Elektronisk løsning)



Idegrunnlag

”Det er vanlig å gjennomføre jevnlige kontroll 
av bilen, helsen, tannhelsen og en del andre 
ting. Men det blir sjelden foretatt kontroll av 
det elektriske anlegget i boligen. Dette til tross 
for at 4 av 10 branner har elektrisk årsak, og 
mange ikke vet hvordan de kan redusere 
strømforbruket sitt.”



Spørsmål til kundene

”Forutsatt en akseptabel pris, hvor interessert 
ville du være i at en elektriker gjennomfører 
jevnlig kontroll med det elektriske anlegget i 
boligen din, og gir deg en tilstandsrapport om 
brannfare, annen sikkerhet, bruk av elektriske 
apparater, strømforbruk, råd om 
strømsparing, energimerking og andre ting 
som gjelder det elektriske i boligen din?”



Undersøkelse – marked 

 7 av 10 ønsker fastelektriker – kvinner mest
 Viktigste årsaker 

– Trygghet og sikkerhet 88%
– Lavere strømregning 74%
– Garanti på arbeid 72%
– Rabatt på forsikring 68%
– Råd og veiledning 61%
– Hjelp til energimerking 35%
– Finansieringsordning 35%

 Viktigste informasjonskilder: Internett og besøk 
av elektrikeren!



Konklusjon

 Her et de fantastiske muligheter!

 Elektrikeren er leveringsdyktig på det 
viktigste!

 Folk er til og med villige til å betale for 
ordningen!



Aktiviteter internt

 Forankring på årsmøtene i EFO og Nelfo

 Stor lansering på Eliaden

 Utvikling av obligatoriske kurs 1+1 dag 

– Dag 1: El-kontroll (sammen med forsikring)

– Dag 2: De andre elementene i fastelektrikerordningen

– Holde i regi av Nelfo-skolen

 Videreutvikle ”Verktøykassa for fastelektrikere”

 Informasjon på alle medlemsmøter i EFO og Nelfo





Budskap internt

Bli fastelektriker du også!

7 av 10 boligeiere vil ha deg
Meld deg på kurs nå og bli kvalifisert 

(før konkurrenten tar kunden fra deg…)!



Hovedbudskap internt

Bli fastelektriker og få
 Flere kunder

Mer lojale kunder

 Økt fortjeneste 

 Hjelp til markedsføring



Framdrift 

 Februar: Utvikling av konsept

 Mars: Testing av konsept 

 April: Gjennomføring av pilotkurs

 Mai: Lansering på Eliaden 2010

 Sept: Lansere piloter

 2011: Nasjonal lansering









Vår lille selgerskole

Nysalg

Gjensalg

Mersalg

Oppsalg

Utgifter Inntekter

Figuren er hentet fra varehandelen og viser hvor mye mer lønnsomt det er å selge
flere og dyrere løsninger til kunder du allerede har, framfor å skaffe nye kunder. 
Men husk at nye kunder gir de samme mulighetene!



Hva kan dere få ut av dette?

 De fleste av dere selger ikke mer enn 
montøren og installatøren greier å selge

 Ta initiativet til kampanjer sammen med 
installatørene

 Eksponer løsninger og produkter mot 
sluttkundene!

 Bruk nettsidene deres aktivt
 Link dere opp mot El-løftets hjemmesider



Besøk www.el-løftet.no



KANGCHENJUNGA 2009
”Fem skatter av evig snø”

8586 m – verdens tredje høyeste fjell





Leir 4, 7800 m

Leir 3, 7100 m

Leir 2, 6500 m

Leir 1, 6000 m

Base Camp 5350 m

Kangchenjunga 8586 m







To måter å forberede seg på

”Dette blir tøft”
• Bedre analyser

• Dyptgripende tiltak

• Bedre oversikt

• Mer handlekraft

• Mer ro

”Det går nok bra”
• Dårligere analyser

• Overflatiske tiltak

• Mer redsel

• Brannslukking

• Panikk og/eller apati










