LLB är en branschorganisa0on för i Sverige verksamma företag
som 0llhandahåller professionell utrustning och tjänster
inom områdena audio, video, ljus-, scen- och
konferensteknik och mul0media

Vem kan vara medlem i LLB?
• Alla företag, små som stora inom upplevelseteknik
• Allt från frilanstekniker, teknikleverantörer till
distributörer och agenter.
• Alla som tillverkar, producerar, designar och använder
upplevelseteknik
• Företag som tillhandahåller professionell utrustning eller
tjänster
• Företag inom områdena ljud, ljus, bild, scen, multimedia,
digitala format och verksamheter med anknytning härtill.

Alla företag, med någon anknytning
till upplevelseteknik är varmt välkomna till LLB.

Vi är medlemmar i LLB för att…
”LLB är viktigt för att vi tillsammans skall kunna fortsätta att
utveckla en sund marknad både för branschen men i lika
hög grad för våra kunder. Ensam är inte stark!”
//Margareta Andersson

Margareta Andersson
E;erklang

Olof Lindvall

Stage & EventLight AB

Part of Afry

"Vi är med i LLB för att påverka och utveckla vår bransch
för en sund och positiv utveckling för framtiden.
Att stärka företagandet och nätverken mellan
oss olika aktörer"
//Olof Lindvall
”Tillsammans är vi starka och får våran röst hörd mot
myndigheter. Tillsammans kan vi ta fram och arbeta med
riktlinjer, avtalsmallar, regler, arbetsförhållanden med mera,
som rör vår bransch. ”
//Stefan Ferger

Stefan Ferger

Ljus och Ljudmakaren i Säﬄe AB

Caroline Durango

Worker Supply Scandinavia AB

”Samarbete och gemenskap skapar förutsättningar för att
utvecklas både som företag och som bransch.
Tillsammans kan vi komplettera varandra och varandras
styrkor och erfarenheter och jobba för att utveckla vår
bransch.”
//Caroline Durango

För att skapa de bästa förutsättningarna att ta tillvara på
medlemmarnas olika intressen och skapa en delaktighet har styrelsen
sedan en tid arbetat för att skapa sektioner.
Det har resulterat i fyra sektioner med
följande inriktningar:

•
•
•
•

Uthyrning
Tjänster / Konsultation
Installation / Försäljning
Distribution / Försäljning

Sektionerna ger en plattform för medlemmarna
att kunna samverka runt gemensamma
frågor utifrån inriktning och intresse.

Vi är medlemmar i LLB för att…
” Vi vill vara delaktiga i att påverka och förbättra branschens utveckling”
//Fredrik Jönsson
En sak som snabbt visade sig när vår bransch drabbades så hårt av
restriktionerna till följd av pandemin är vikten av att organisera sig. Som
enskild företagare är det svårt, nästintill omöjligt, att göra sin röst hörd.
Men tillsammans är vi starka. Därför är jag med i LLB.
//Christina Svärdström

Fredrik Jönsson

Chris;na Svärdström

Tobias Larsson

Kris;an Kavale

Eyebrow Designs AB

Huskysound

Vi vill vara en aktiv del, där vi tillsammans med andra kan påverka
och forma framtiden. Där vi finner gemensamma riktlinjer, för trygga och
hållbara produktioner, säkrar framtida utbildningar, finner goda
arbetsförhållanden mm. LLB fungerar som en samlad kraft för att ta
tillvara på medlemmars tankar och idéer och förädlar dessa till något tillämpbart
för branschen. Ju fler medlemmar vi är desto mer nytta kan LLB tillföra.
//Tobias Larsson
”Jag tror på tanken att vi som bransch kan vinna på att samverka för
att förstärka bilden av oss, som en seriös och kunnig bransch. Detta skall
arbetas fram för att vi skall öka möjligheten att ta betalt för våra tjänster.
Dessutom finns det många saker där vi gemensamt kan samverka för att
få fram saker som gemensamma försäkringslösningar etc.”
//Kristian Kavale

Hire Sound AB

AV 1 AB

Som medlem i LLB får du bland annat
Rabatt på taxi via Taxi Cabonline
•

Top Cab /Taxi Skåne

•

TaxiKurir, Sverigetaxi

•

Taxi Jönköping

•
•

Taxi Väst
Umeå Taxi

•

Norge Norgestaxi, Finland Fixutaxi

•

Danmark Taxi 4x27

Rabatt på hotel

PREEM
Ansöker du om Preem Företagskort får du 85 öre/liter i rabatt på diesel och 50
öre/liter i rabatt på E85 och bensin. Utöver det får du 10 % rabatt på biltvätt och
bilvårdsprodukter.

Remade in Sweden
LLB kan nu erbjuda alla medlemmar en möjlighet att skicka sin gamla IT-utrustning
till Remade in Sweden som är specialiserade på att förlänga livet på datorer,
mobiler och andra IT-produkter. På så vis kommer prylarna till nytta igen – och ger
en peng tillbaka.

•

Scandic

Freja Partner- framtidens juristbyrå

•

Gothia Towers, Göteborg

•
•

Best Western, World Wide
Elite Hotel

•
•

30 min fri juridisk rådgivning per ärende
10% rabatt på timpris

•

15% rabatt på paket

•

Choice Hotels

LLB har också ett samarbete med:
LLB Produktförsäkring
•

Möjlighet att teckna en extra utrustningsförsäkring

CvZ juridik – Kunskap inom arbetsrätt och affärsjuridik
Bokwall Rislund advokatbyrå - upphandlingsjuridik och konkurrensrätt

upp till 400 000 per produkt.

Rabatterat pris på monter på LLB Expo
•

Erbjudandena uppdateras regelbundet, kontakta LLB för senaste info.

Upp till 30% rabatt

Vad LLB gör för sina medlemmar
•

Tillvaratar medlemmarnas gemensamma intressen

•

Främjar en sund utveckling i branschen

•

Anordnar fackmässor och seminarier

•

Utgör ett forum för aktuella branschfrågor

•

Ger kunskap om aktuella ämnen som påverkar medlemsföretagens verksamhet

•

Ger medlemmarna tillfälle till informationsutbyte om tekniska och ekonomiska frågor

•

Informerar om EU-direktiv, lagar och förordningar

•

Företräder medlemmarna i kontakt med myndigheter

•

Skapar gemensamma leveransbestämmelser

•

Samarbetar med nationella och internationella organisationer inom verksamhetsområdet

•

Biträder medlemmar i juridiska frågor

LLB Expo 2022
10-12 maj 2022 är det dags för Nordens största mötesplats för
för ljud, ljus, bild och AV-teknik
Vi gör en nystart av mässan och jobbar för
a6 ge den en ”extreme makeover” för a6 nå nya utställare
och nya besökare.
Håll utkik för mer info längre fram.
Vi hoppas och ser fram emot a6 träﬀa er alla på mässan!

Kontakta oss
Vill du vet mer och har frågor om LLB
så är du varmt välkommen att kontakta oss.

llb@branschkansliet.se
08-508 938 00
www.llb.se

Niclas Arvidsson
Styrelseordförande
Interlite AB

Terese Johansson
Styrelseledamot
SoundShape Sweden AB

Erik Skanderbeck
Styrelseledamot
Genelec Sverige

Mar9n Söderberg
Styrelseledamot
Interlite AB

Fredrik Stormby
Suppleant
Green Wall Designs AB

Olof Lindvall
Suppleant
Stage & EventLight Stockholm AB

Tobias Larsson
Styrelseledamot
Hire Sound Sweden AB

Patrik Camp
Styrelseledamot
Informa9onsteknik Scandinavia AB

Välkommen att bli en del av
LLB du också

Adapt Eqipment AB
Ambisonic AB
Arva Trading AB
Audico Systems AB
Audio Industries Scandinavia AB
AV1 AB
Bäckaskog Media AB
Bose Sverige
Bright Rental AB
Brodd ProdukDon AB
Cabletronic AB
Centas AB
Center Stage AB
CreaDve Technology Northern Europe AB
Danmon Group Sweden AB
EJerklang
Electro Waves Oy Filial Sverige
Electrosund AB
EM Nordic AB

Eyebrow Designs AB
Frea Teknisk Konsult Modulart AB
Fremlab AB
Genelec Sverige
Green Wall Design AB
Grunnér Stockholm AB
Hans Ekdahl Ljud & Ljus ProdukDon AB
Hire Sound Sweden AB
Huskysound
Hyrljudet Sydväst AB
InformaDonsteknik Scandinavia AB
Interlite AB
Intersonic AB
J&K Ljud Ljus AB
JMC Systems Engineering AB
LA Rental AB
Levande Teknik AB
Livetec i Alingsås AB
Ljud & ljus control i Sundsvall AB

Ljus och Ljudmakaren i Säﬄe AB
Ljus- och AV-teknik AB
Lumenradio AB
M&M ProducDon Management AB
Matrix Sales AB
Mediateknikerutbildningen MTU AB
Megasound AB
PA i Östersund AB
PA Ljud Lennart Ödlund AB
PADAB Ljud & Ljus AB
Panasonic Nordic, Filial Dll Panasonic MarkeDng Europe GmbH
PEMU AB
Prophon Audio & Teknik AB
Roland Scandinavia
Scandec System AB
Scandinavian Rigging Service AB
Scenteknik Kalmar AB
Semafor Mediateknik AB
Sennheiser Nordic

Septon Electronic AB
Showtex NV
Sound of Thunder Sweden AB
SoundShape Sweden AB
Soundware Sweden
Stage & EventLight Stockholm AB
Standard Audio AB
Sundin Designers AB
T-Light Design AB
Teaterteknik AB
TM-Ljudkonsult AB
Videoforce Sweden AB
Visono Media AB
Wireless SoluDon AB
Woodlite Sweden AB
Worker Supply Scandinavia AB
Yamaha Music GmbH, Filial Scandinavia

