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Bygg förtroende och trovärdighet.

Att vårda om sina befintliga kunder är en hög prioritet hos företag idag, för 
du har troligtvis konkurrenter som också bearbetar och vill åt dina kunder.  
 
Vi har skräddarsytt den troligtvis starkaste och effektivaste lösningen på 
marknaden till företag, både digitalt och fysiskt. Detta för att du som Länets 
Företagare alltid ska ligga steget före dina konkurrenter samt nå maximal 
tillväxt i din verksamhet. Hur övertygar du dina kunder idag? Oavsett om 
ditt mål är att öka förtroendet och chansen att behålla din befintliga kund 
eller få fler nya kunder till ditt företag, så är vi lösningen.  
 
Låt dina kunder veta att du tillhör den unika kategori företagare med högs-
ta rekommendation som är tilldelad titeln Länets Företagare. 

Ditt företag ska vara det självklara valet för kunden.

Alla vet idag hur viktigt det är med ett gott rykte för att lyckas som 
företagare. Varje år genomför Bolagsinspektionen tillsammans med 
Sveriges Företag en omfattande årlig granskning på alla Sveriges 
företag, och utser en unik kategori vinnare i varje län som tilldelas 
högsta rekommendation som sedan kan titulera sig som Länets 
Företagare.

Länets Företagare!
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Det självklara valet för kunden.
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Bolagsvärdering

 
Kreditvärdighet

Ägare och 
styrelse

Vinstdrivande Tillväxt

Ranking i  
aktuell bransch

De viktigaste faktorerna våra 
analytiker tittar på vid en granskning



Vi tar ditt företag till nya höjder. Vårt starkaste verktyg är 
Google, där vi lyfter fram ditt företag titulerad som Länets
Företagare med högsta rekommendation. 

Google
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Det kommer att stärka ditt varumärke och öka dina chanser markant till 
att fler kunder hittar dig. Den vanligaste vägen till att kunder hittar företag 
idag är sökningar som sker via Google, detta enligt flera oberoende
undersökningar.

Att hänga med i den digitala utvecklingen är idag oftast den viktigaste
faktorn till ett fortsatt framgångsrikt företagande.

På vår välbesökta hemsida kommer ditt
företag att vara med på topplistan, detta som 
Länets Företagare och kategoriserad under 
ditt län inklusive dina företags- och kontak-
tuppgifter. Vilket gör att kunder snabbt och 
enkelt kan ta kontakt med ert företag för att 
anlita er.

Sverigesforetag.se 
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Här ser du ett exempel på hur vår 
nöjda kund Villabodal AB syns 
på Google, likadant kommer ditt 
bolag att synas.



Du får bara en chans att göra ett första intryck. 

Vårt kända sigill
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Sätt vår snygga dekal på t.ex. din bil eller 
entrédörr för att visa er starka titel och 
kvalitetsstämpel. 

Dekal

Se därför till att dina kunder får veta att ni tillhör den unika kategori av 
företagare med högsta rekommendation. Genom att visa vårt välkända  
sigill på företagets hemsida, mailsignatur eller sociala medier bekräftar vi 
att ditt företag tillhör ett av branschens bästa och är titulerad som Länets 
Företagare 2023. Detta gör att du sticker ut jämfört med konkurrenterna 
samtidigt som det ger en direkt trygg och proffsig känsla.

Villabodal AB
2023-01-01

Vårt digitala sigill använder du fritt till 
företagets hemsida, mailsignatur och 
övriga reklamprodukter till ert företag.

Vårt omtalade exklusiva certifikat.

Certifikat
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Detta känner de flesta till, vårt omtalade certifikat. Certifikat som bekräftar 
den framgångsresa som har tagit dig och ditt företag hela vägen till toppen 
som LÄNETS FÖRETAGARE 2023. Detta är en exklusiv utmärkelse till dig och 
företaget för det hårda arbete som ligger bakom framgångarna, men även 
till anställda som ett tack för deras insats.

Certifikatet har visats sig vara otroligt uppskattat, och levereras elegant 
och exklusivt i en guldram.
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Följ oss på sociala medier 

#sverigesforetag #lanetsforetagare


