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Nytt samarbete mellan Electra och Doro 
  
Electra och Doro har inlett ett nytt samarbete om Doros nya trygghetstjänst Response by 

Doro. Tjänsten kommer att lanseras i utvalda Audio Video-butiker runt om i Sverige. Audio 

Video är ett av flera varumärken som ingår i Electras Sweden ABs handelsverksamhet. 

  

Response by Doro är ett abonnemang som ger ökad trygghet för såväl seniorer som deras nära 

och kära då den kopplar användaren till Doros larmcentral ifall en olycka skulle inträffa eller 

om de anhöriga inte svarar. Tjänsten hade säljstart den 1 november. 

 

Andelen seniorer ökar i Sverige vilket ställer nya krav på samhällets äldreomsorg och 

resurshållning. En rapport från Doro* visar att 84 procent av seniorerna vill kunna bo kvar 

hemma så länge som möjligt, även om det finns en viss oro för att inte kunna ta hand om sig 

själv och för inbrott och olyckor. Doro lanserar den nya trygghetstjänsten Response by Doro 

för ett urval smarta och enkla mobiltelefoner från Doro.  

 

- Response by Doro är en fantastisk tjänst som vi vet att många av våra kunder 

efterfrågar. Den kompletterar vårt erbjudande av smarta lösningar till hemmet så att  

vi även når den seniora målgruppen och deras anhöriga, säger Christer Palmgren, 

kedjechef Audio Video. 

 

- Vi drivs av en stark övertygelse att tekniska lösningar inte bara ökar tryggheten i 

äldres hem utan också bidrar till ett bättre och mer självständigt liv. En övertygelse 

som vi delar med Electra och Audio Video som precis som vi arbetar mycket med 

tjänsteutveckling för våra respektive kunder. Därför är vi mycket stolta och glada över 

samarbetet vilket innebär att vi nu med hjälp av kunnig säljpersonal kommer att nå ut 

till ett brett nätverk av kunder runt om i Sverige med Response by Doro, säger Robert 

Puskaric, VD och koncernchef, Doro AB. 

 
 

 
 

Kontaktinformation: 
 
Christer Palmgren, Kedjechef AudioVideo, Electra Sweden AB 
Telefon: 0708-14 71 47 | Mail: christer.palmgren@electra.se  
 
Jörgen Alsing, Vice President SmartCare & Services, Doro AB 
Telefon: 046 – 280 50 00 | Mail: jorgen.alsing@doro.com 
 
För bilder och produkttester, kontakta: 
Elin Sjögren, PR-ansvarig för Doro i Sverige, Anna Westesson PR & Consulting 
Telefon: 0708 – 447 137 | Mail: elin@awprc.se 
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Verksamhet 
Electra Gruppen utvecklar och driver koncept för butikskedjor med fristående entreprenörer och ska 
vara en flexibel logistikpartner som erbjuder avancerade IT- och logistiklösningar. Electra Gruppen 
grundades 1949 av familjen Lissinger som ett handelsföretag inom radiobranschen. Företaget har sitt 
huvudkontor och huvuddelen av sin verksamhet i Kalmar. Bolagets aktie (ELEC) är börsnoterat på 
Stockholmsbörsen Nasdaq OMX, Small Cap. 
 
Inom verksamhetsområdet Electra Logistik & IT kombineras lagerhållnings- och distributionstjänster 
för tredje parts räkning. Electra stödjer kundernas affärer med utveckling och drift av moderna IT- och 
webblösningar. 

 


