
 
 

Nu hjälper vi dig att rädda liv 
 

Har ni bra förbandsmaterial på arbetsplatsen? Finns det en hjärtstartare? 
Vet alla på arbetsplatsen vad man ska göra vid ett hjärtstopp? 
 
Det här är livsviktiga frågor. I Första hjälpencentrum får vi en komplett leverantör av både utbildning 
och utrustning inom första hjälpen och hjärt-lungräddning (HLR). 
 
Utbildning 
Första hjälpencentrum håller skräddarsydda utbildningar i första hjälpen och HLR över hela Sverige – 
för alla branscher och behov. Ring och få en offert för din arbetsplats. 
 
Utrustning 
Du hittar första hjälpen-produkter utvalda av ambulanssjuksköterskor, prisbelönta hjärtstartare och 
även annan skyddsutrustning som exempelvis brandsläckare. Skaffa kundnummer för att handla till 
medlemsrabatt. 
 

 

Nu är det enklare att bli ett företag i digital framkant  
 

Vi har ingått ett ramavtal med Universal Avenue som är bland de främsta i Sverige att hjälpa små och 
medelstora företag att utnyttja fördelarna med digitala tjänster och digitalisering. Deras tjänster 
sträcker sig från digital marknadsföring på Google och Facebook till digital synlighet med tjänster 
inom sökmotoroptimering, produktion av hemsidor och andra digitala tjänster. 
 
Allt syftar till att öka din synlighet på nätet så att du får fler besökare och fler kunder. Ramavtalet 
innebär rabatt på deras konsulters arvode och alla medlemmar får 60 minuter fri rådgivning inom 
digital marknadsföring. Eftersom Universal Avenue jobbar med internationella partners som 
tillsammans är världens största köpare av digital marknadsföring får de priser och effektivitet i sina 
annonsköp som kommer kunderna till handa genom lägre annonskostnader och högre effektivitet – 
mer resultat för pengarna helt enkelt. Det gör att kostnaden för Universal Avenues rådgivning många 
gånger betalas genom ett lägre annonspris och smartare utförda annonsköp. 
 
Låter allt detta krångligt? Var lugn, de flesta företag och föreningar tycker också att det här är 
jättesvårt men förstår hur viktigt det är. En av anledningarna att vi valt Universal Avenue är att de är 
omtyckta av sina kunder bland annat för att vara pedagogiska och tydliga i sin rådgivning. Universal 
Avenue har även en transparent prissättningsmodell som gör det enkelt att förstår vad man betalar 
för. 
 

Alla medlemmar har 60 minuter fri rådgivning inom digital strategi utan krav på köp. 
 

Läs mer om ramavtalet på portalen för medlemsförmåner. Där hittar du också alla kontaktuppgifter 
och skaffar kundnummer. 

Förbrukningsmateriel mest klickat 

Du har väl upptäckt det färdiga inköpsavtal som finns att använda för alla medlemmar? Det avtal som 
har flest klick just nu är förbrukningsmateriel från Office Depot. Avtalet omfattar det mesta som 
behövs runt omkring oss i vår vardag. Toalettrullar såväl som kassarullar. Kaffe, toners, pennor, 
sopsäckar, städhinkar och hushållspapper. I avtalet ingår en framförhandlad specialprislista med väl 
tilltagna rabatter. Vi rekommenderar att försöka använda den så långt som möjligt. För övrigt 
sortimentet finns också rabatter men i mer normal nivå.  

https://tebabplus.se/

