
 

 

Har Du problem med reumatisk värk och stela leder som lindras av värme?  

Vill Du stärka Ditt immunförsvar med naturlig D‐vitamin? 

 www.sunwellgroup.se 
+46 (0)521 777 200, info@sunwellgroup.se

Sunwell kombinerar hälsoeffekter från flera olika produkter som infrarödbastu och ljusterapilampor i en komplett och unik   
Sunwell solsimulator med solens hela ljusspektrum. Ljuset är jämförbart med  naturligt solljus utomhus,  men med  fördelen 
att UV‐mängden  filtreras till en säker och hälsosam nivå.  Solterapi med  Sunwell solsimulator är den perfekta lösningen  när 
solbristen under höst och vinter påverkar både humör och hälsa.  Att njuta  av  solljus inomhus  skapar en exklusiv upplevelse 
för både kropp och själ!  

Vi behöver Din hjälp! 

Vi vill bli ännu bättre  på att förstå vad kunder och användare av solterapi efterfrågar och värdesätter, för att kunna sprida 
Sunwell‐solen till fler.  Hjälp oss genom att besvara några frågor på nästa sida. Ditt svar har stort betydelse för att vi ska  
kunna skapa den bästa lösningen mot vintermörker, kyla och nedstämdhet.  

Som tack för att vi får ta en del av Din tid får Du delta i utlottningen* av en gratis timme solterapi för Dig och Din familj eller 
vänner (max. 4 personer) i ett utvalt härligt solrum, nära dig. 

Mejla Dina svar till oss via info@sunwellgroup.se senast 2021‐10‐31. 

Tack för Din medverkan! 

*Vi kommer att publicera vinnaren på vår Facebook‐sida senast 2021‐11‐30. 

      Dina kontaktuppgifter 

        Namn: 

E‐postadress: 

Telefon: 

Följ oss på sociala media @sunwellsimulator. 

Ljusterapi med unik solsimulator 
  Känner Du dig ibland deprimerad under vinterhalvåret på grund av för lite sol? 

Genom att fylla i kontaktuppgifter godkänner Du vår GDPR policy som finns att ladda ner och läsa på vår hemsida. 



Privat hemma/kontor 

Längd: 

 Affärsverksamhet  

Bredd: m 

m Hur stor yta skulle du vilja belysa? 

Hur många personer ska kunna sitta i solen samtidigt? 

1. ANVÄNDNING 
För vilken miljö gäller ditt intresse för Sunwell‐solsimulator? 

2. FUNKTIONER 
 

Nuvarande lösning är ett avancerat solsystem som innehåller flera 
datorstyrda funktioner med olika program, integrerat ljud och  
styrning av temperatur/tid. Enbart starkt dagsljus 

Enkel ON/OFF 
Vilka funktioner skulle vara viktigast för dig? 

(Kan markera flera) 

Simulerat helt dygn  

Styrning av tid med timer 

Styrning av temperatur  Inbyggt bakgrundsljud 

3. PRIS 

A) Vilket pris skulle vara acceptabelt för solsystem för EGEN ANVÄNDNING:  Hemma Kr 

Kontor/personalhälsa Kr 

B) Vilket pris skulle vara acceptabelt för solsystem till AFFÄRSVERKSAMHET: Kr 

Vilken verksamhet? (Kan markera flera) Hotell Badhus 

Hälsoföretag Massagestudio 

Yogastudio SPA/Relaxavdelning 

Restaurang Bostadsförening 

 Annat, vad? 

4. INTRESSE FÖR SOLTERAPI 
Vilken är främsta anledning för ditt intresse i Sunwell solterapi? 

(Kan markera flera) 

Vinterdepression 

D-vitaminbrist 

Sömnproblem 

Upplevelse/semester 

Smärtlindring 

Hudproblem 

Stress 

Sol till växter  

Annat, vad? 

5. TIDIGARE ERFARENHET AV SOLTERAPI

Har du tidigare besökt ett Sunwell solrum?  Ja Nej 

Var? 

6. MARKNADSFÖRING 

Var fick du information om Sunwell? 

Internet sökning Google               Annan sökmotor 

Sociala media: 
(Kan markera flera) 

  Vilka sökord?    

Instagram 

 

Facebook

Linkedln Youtube 

 Andra kanaler:
 (Kan markera flera  )  

Tidning 

Radio 

Bekanta/vänner 

TV 

Mässa 

Annat 

  Om möjligt, specificera informationskanalen: 

KUNDUNDERSÖKNING 

 www.sunwellgroup.se 
+46 (0)521 777 200, info@sunwellgroup.se
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