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Plejd ingår avtal med Elektroskandia Sverige AB 

 

Plejd har ingått avtal som leverantör på central nivå till Sveriges ledande El-teknikgrossist 
Elektroskandia Sverige AB 

 

Om Elektroskandia Sverige AB 

Elektroskandia marknadsför och säljer elmateriel och system inom kraft/automation, 
tele/data/säkerhet, belysning, hushållsmaskiner och industriförnödenheter. Verksamheten 
omsätter ca 7,6 mdsek (2015) och har ca 1100 medarbetare på ca 50 platser runt om i landet. 
 
Elektroskandia är en del av Sonepar-koncernen – ett av de största elgrossistföretagen i världen. I 
koncernen ingår idag mer än 245 företag i 44 länder, spridda över fem kontinenter. 

 

Bakgrund och motiv  

Bolaget har tidigare kommunicerat att strategin för den första produktserien inom smart belysning 
är att gå via dom stora grossisterna för att nå ut brett till installatörerna och skapa god tillgänglighet 
på marknaden. Avtalet med Elektroskandia är ett led i denna strategi.  

 

VD Babak Esfahani kommenterar 

- Vi fortsätter att exekvera vår strategi och är väldigt glada att kunna lägga till Elektroskandia som 
grossist. Som en ledande El-teknikgrossist får vi via Elektroskandia tillgång till ett mycket stort 
nätverk av butiker och kunder. Vi har en rad med spännande produkter i vår pipe, och det är 
väldigt kul att vår första produkt har fått ett sånt stort gehör och intresse. Att bygga en volymaffär är 
inget som sker över en dag men vi känner att våra förutsättningar att lyckas inte kunde vart bättre. 

 

För ytterligare information 

Babak Esfahani 

VD, Plejd AB 

Telefon: 0735-322 391 

E-post: babak.esfahani@plejd.com 

 

Om bolaget 

Plejd är ett innovativt svenskt teknikbolag som utvecklar produkter och tjänster för smart belysning 

och hemautomation. Bolaget vitaliserar belysningsmarknaden genom att ligga i framkant i den 

teknikutveckling som populärt brukar kallas för Internet of Things. Under 2016 lanserar Plejd en ny 

produktserie inom smart belysning som ger elektriker och konsumenter en väsentligt bättre 

flexibilitet och användarupplevelse än dagens traditionella produkter. 


