
 
 
                                                       

 
 

 
     

För mer information kontakta gärna: 
Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 
 
Om Parans Solar Lighting AB (publ) 
Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare 
solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större 
arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal. 
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Inspireras av Paransljuset och få ett smakprov på vår utbildningsfilm 

 
Parans nätverk av partners, agenter och installatörer ökar. Som en del av bolagets 
försäljningsmaterial för dem, men också för att öka deras egna förståelse kring Pa-
ransljuset, har Parans tagit fram en film som går under namnet ”how it works” där det 
enkelt förklaras hur Parans lösningar fungerar och naturligtvis även är till för att inspi-
rera.  

YouTube: https://youtu.be/by-pzW8DbC0 
 
På ett enkelt och inspirerande sätt förklaras i denna film hur Parans system fungerar: från 
utsidan in och vilka möjligheter till ytterligare tjänster som finns såsom exempelvis att kunna 
vara uppkopplad till systemet och få data över antal soltimmar som systemet levererar. Såväl 
kunder, partners, agenter och installatörer som inte tidigare själva har fått uppleva Paranslju-
set kan få en god förståelse och upplevelse av Paransljuset. Som alltid så är det naturliga 
ljuset bäst att uppleva ”live”.     
 
- Vi befinner oss i ett skede där vi kommer intensifiera våra aktivitetet gentemot våra kom-
mersiella partners och installatörer på våra fokuserade marknader runt om i världen, säger 
Anders Koritz, VD på Parans. Vi vill inspirera dem, lyfta deras utbildningsnivå samt förenkla 
för dem i tilllgängligheten av rätt och relevant material i försäljningsprocessen. En viktig del i 
detta är en digital infrastruktur. Detta ökar både Parans värde hos partners men också Pa-
rans värde i form av ”know-how”.  

 
 

 
 
 
 


