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FR2000-appen
- snart i din smartphone

Vi står bakom
FR2000 Forum



FR2000 håller på att ta fram en app för 
smartphones. Detta för att vi ska kunna få en 
bättre kommunikation ut till våra certifierade 
företag, rådgivare och marknaden.
Den kommer att lanseras för iPhone i maj 
och för Androida telefoner i juli.
På bilderna ser ni exempel på ett antal 
menyer i programmet. 

Alltid koll på certifierade företag
Vi vill på detta sätt öppna upp möjligheterna 
att ur ett marknadsperspektiv kunna 
informera och marknadsföra vårt 
ledningssystem och alla våra certifierade 
företag. 
Vi tror nämligen att det ur ett kundperspektiv 
finns otaliga fördelar av att marknaden får 
tillgång till ett heltäckande register över var 
och vem som är kvalitets-behörig och kan 
tillgodoräkna sig ledorden som ”nöjd kund”, 
”affärsmässighet” och ”kompetens”. Vi är 
övertygade om att dagens kunder söker 
samarbete med företag som förutom pris inte 
gör avkall på kvalitet och miljö samt 
certifiering.

Informationsflöde
Alla våra branschorganisationer står bakom 
denna marknadsförings-kanal, och de 
kommer att skicka ut nyheter och 
information som berör er bransch till alla 
användare. FR 2000 tillsammans med alla 
branschorganisationer kommer att ta den 
initiala kostnaden för appen och skapa en 
möjlighet för information med hjälp av våra 
marknadsförings-resurser och 
informationskällor.

Unik marknadsföringskanal
Alla certifierade företag kommer i och med 
detta att få en unik marknadsföringskanal för 
att själva föra ut sin information om företaget 
och dess verksamhet.
Ni kommer automatiskt att presenteras i 
appen med ert företagsnamn samt en 
indelning över vilken bransch ni tillhör.
För en smärre engångskostnad kan ni addera 
uppgifter som mail, tel, information ”Om 
oss”, ”Vår Verksamhet”, karta till ert företag, 
logotype och få möjlighet att skicka ut eller 
pusha ut era nyheter, kampanjer och annan 

http://www.tolkserviceradet.se/
http://www.elon.se/
http://www.plr.se/
http://www.sms-service.se/
http://www.s3f.org/
http://www.maleri.se/
http://www.str.se/
http://www.gbf.se/
http://www.skorstensfejare.se/


information. Med andra ord skapar vi en 
”miniapp” till ert eget företag med en egen 
inloggning.

Era egna sidor
Vår samarbetspartner, företaget Internetfilm 
AB, kommer under kommande veckor att 
kontakta er för att visa upp hur era sidor kan 
se ut samt berätta mer om möjligheterna för 
er att marknadsföra er mot marknad och 
konsument.

Framtiden
FR 2000 och samtliga våra bransch-
organisationer som är anslutna till FR 2000 
tror att detta är framtiden, mobil 
kommunikation. Vi är övertygade om att 
denna kommunikations-app kommer att 
användas och finnas med som en ledande 
portal för alla som söker efter ett certifierat 
företag med kvalitet och miljö och gott 
renommé.
Internetfilms representant Bengt Göran 
Schärström kommer under veckan att maila 
er era egna sidor som företaget har skapat, 
där er karta, nyhets-sida, tel, mail, 
informationen om ert företag redan är ifyllda 
som ett första steg i att visa upp vår, och er, 
nya marknadsförings-kanal.

 

Utbildning för interna revisorer i Gävle 

Glada miner från aktiva deltagare på 
utbildningen för Interna revisorer i Gävle.
På bilden ser vi från vänster Caroline 
Söderqvist, Alftaprodukter AB, Alfta, 
Kristina Eld, Skandinavisk Hälsovård AB, 
Borlänge och Patrik Jönsson, Budbolaget 
AB, Borås.
Efter önskemål kommer ytterligare en 
utbildning att genomföras under året, hälsar 
kursledningen Christer Sandin och Torbjörn 
Johansson.

http://www.staf.se/dynamic/start.asp
http://www.mvr.se/
http://www.tmf.se/
http://www.slrlassmeder.se/


Certifierade företag 2011 

Följande företag är certifierade hittills under 2012:

2012-03-13 – Dahlbergs Bilskola AB, Stockholm
2012-03-08 – Idromed AB, Skellefteå
2012-03-06 – Lingua Communication Nordic AB, Nacka
2012-03-06 – Måleriföretagarna Sverige AB, Hägersten
2012-03-06 – NioFem Grossister i Samverkan Sverige ek. för., Kungsbacka
2012-02-14 – Karlskrona Låsservice AB, Karlskrona
2012-02-13 – Dental Forum i Jönköping AB, Jönköping
2011-12-29 – Join Tech Medical AB, Kalmar

Certifierade företag under 2011:

2011-12-14 – Wåhlins Svets AB, Väderstad
2011-12-14 – Levàd Fysiotherapi AB, Västerås
2011-12-09 – Älvstrandens Bygg AB, Göteborg
2011-11-23 – Briab-Brand & Riskingenjörerna AB, Stockholm
2011-11-17 – ELON Skellefteå Hushållsservice AB, Skellefteå
2011-11-07 – Hedemora Sotaren AB, Hedemora
2011-11-02 – Team Tejbrandt AB, Täby
2011-10-31 – Gästrikesotarn AB, Sandviken
2011-10-12 – Lars G Andersson AB Åkersberga
2011-09-16 – Oskarshamns Trafikskola Oskarshamn
2011-08-26 – Elanders Dentallab Johanneshov
2011-08-23 – Erik Lakomaa+Company AB Bandhagen
2011-08-23 – Elkapsling AB Alby, Ånge
2011-08-19 – Helanders Måleri & Konsult AB Stenungsund
2011-08-16 – Norrköpings Låsverkstad AB Norrköping
2011-07-29 – Dalek Lås & Larm AB Trollhättan
2011-07-22 – Borås Dentallaboratorium AB Borås
2011-07-07 – Halmstads Dentaltekniska AB Halmstad
2011-06-30 – Högmans Bygg & Måleri AB Gråbo
2011-06-27 – Johannedals Mekaniska Verkstad AB Sundsbruk
2011-06-23 – Decerno AB Kista
2011-06-23 – Solna-Sundbyberg Renare Kanaler AB Sundbyberg
2011-06-23 – SKFM Ulf Pettersson AB Bromma
2011-06-21 – Willa Dental Holding AB, Solna 
2011-06-21 – Sundsvalls Kommuns Tolkservic Sundsvall
2011-06-21 – Thurixgruppen AB Göteborg
2011-06-20 – Titanbron AB Kristianstad



2011-06-17 – Göteborgs El & Rörjour AB Hisings Backa
2011-06-15 – Norrköpings Sotning & Ventilation AB Norrköping
2011-05-25 – Transmissionsleverantören AB Täby
2011-05-24 – Sörmlandskustens Sotning & Ventilation AB Nyköping
2011-05-20 – FSD AB Ystad
2011-05-05 – Sotningsväsendet i Gävle AB, Gävle
2011-04-18 – Tandia Laboratoriet AB, Malmö
2011-04-08 – Låskompetens AB, Åkersberga
2011-04-01 – Lundin & Johansson Bygg Team AB, Arboga
2011-03-25 – Doc Care AB, Stockholm
2011-03-24 – Tolkförmedlingen Borlänge Kommun, Borlänge
2011-03-18 – Smärtkliniken i Umeå/Eques Indolor AB, Skellefteå
2011-03-18 – Bysmeden Lås AB, Stockholm
2011-03-16 – SN Sotning AB, Vilhelmina
2011-03-01 – Låssmeden i Norrköping AB, Norrköping
2011-02-09 – S:t Eriksplans Lås AB, Stockholm

Fortsätt sprida budskapet!

För att vi ska kunna sprida kännedomen om FR2000 behöver vi alla vara med!
Tänk på att det finns materiel som ni kostnadsfritt kan beställa från kansliet. Allt ifrån 
offertmappar till klisterdekaler till era bilar.
Vi sprider kunskapen på olika sätt genom att bearbeta större organisationer och kommuner 
men vi tar gärna emot tips på aktörer som du anser att vi ska bearbeta.

Du är vår bästa reklampelare!
Men Du är kanske den allra viktigaste ambassadören, Du som vet hur systemet fungerar i 
företaget, vilka fördelar det har och hur det förenklar arbetet i vardagen. 
Ingen kan bättre göra reklam för FR2000 än Du. 
Så hjälp oss upplysa alla andra, de som fortfarande har den goda erfarenheten att förstå 



FR2000 framför sig.

FR2000 kansli i Stockholm!
Från och med den 1 februari 2010 finns vårt kansli på 
Årstaängsvägen 19 C 4 tr i Marievik/Liljeholmen, 117 43 Stockholm.

Postadress:
FR2000 
Box 47235
100 74 STOCKHOLM

Telefon vx: 08-762 75 85
Fax: 08-720 01 90
E-post: info@fr2000.se

mailto:info@fr2000.se

