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Instruktioner för 
rentalforetagen.se 
 

Introduktion till medlemssidor 
I detta dokument kan du som är medlem eller partner läsa om hur du ansöker om ett personligt 
konto på www.rentalforetagen.se för att få tillgång till medlemssidorna.  
 
Där kan du hämta stödjande dokument och mallar, se vilka event du har anmält dig till samt 
administrera ditt företags bolagsprofil som presenteras på den publika hemsidan. 
 

Ansök om en personligt konto 
Är du anställd på ett medlems- eller partnerföretag är du välkommen att ansöka om en personligt 
konto. Vi behandlar varje ansökan manuellt och du kommer bli meddelad via e-post när ditt konto 
har aktiverats. 
 
Ansök om ett konto här: https://rentalforetagen.se/auth/?action=login#pills-register-tab  

Dokumentarkivet 
I dokumentarkivet kan du enkelt och snabbt ladda ner stödjande dokument och mallar som du kan 
behöva i din verksamhet. Dokumenten kan även hämtas från den publika sidan när du är i inloggat 
läge, oftast under branschfrågor (rentalforetagen.se/branschfragor). 

Kalender 
I kalendern kan du enkelt hålla koll på vilka event du har anmält dig till. Observera att du måste vara 
i inloggat läge när du anmäler dig för att eventet ska dyka upp i din kalender. Det är även möjligt att 
se deltagarlistor för vår- och höstmöten i inloggat läge under respektive event. 

Bolagsuppgifter 
Här kan du redigera ditt företags bolagsprofil som presenteras på den publika hemsidan. 
Bolagsuppgifterna kan endast redigeras av den som är företagsadministratör. Meddela 
info@rentalforetagen.se om du önskar att bli företagsadministratör. 
 
Observera att det inte är obligatoriskt att lämna information om ditt bolag. Lämna alla textfält 
tomma förutom Webbplats om du endast vill länka till företagets webbplats. 
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Kontaktuppgifter 
Ange företagets kontaktuppgifter som besöksadress, postnummer, ort, telefon och e-post. Om 
företaget är verksamt på flera orter anger du huvudkontorets adress. 
 
För att ändra organisationsnummer eller företagsnamn ber vi dig att kontakta 
info@rentalforetagen.se. 
 
Webbplats 
Ange företagets webbplats. Vi rekommenderar att ha en URL med HTTPS (säker anslutning) för att 
skydda din hemsida och besökare mot it-attacker.   
 
Företagspresentation 
Ange en kort beskrivning av företaget. 
 
Inkludera exempelvis 
• vad ni erbjuder 

• vad som skiljer er från andra 

• företagets historia. 

 
Undvik 
• att ange webbadresser eller HTML-kod 

• att ha fler än 500 tecken. 

 
Logotype 
Hjälp dina kunder att känna igen ditt företag genom att ladda upp en logotype. 
 
Kontrollera att: 
• Fotot är i JPG- eller PNG-format och inte större än 3 megabyte. 

• Optimal storlek för långsmala logotyper är en bredd på cirka 600px och på kvadratiska 
logotyper cirka 400px. 
 

Kontaktperson 
Ange kontaktuppgifter som för- och efternamn, titel, e-postadress och telefon till en 
kontaktperson på företaget. Du kan även ladda upp en profilbild. 

 
Kontrollera att: 
• Fotot är i JPG- eller PNG-format och inte större än 3 megabyte. 

• Använd bildstorlek 320×320 pixlar för optimalt resultat. 

Behöver du hjälp? 
Har du frågor gällande medlemssidor eller hemsidan är du välkommen att kontakta 
info@rentalforetagen.se.  


