
til selvhjælp

Sponsorsamarbejde



Aars Svømmeklub har indgået et hovedsponsorsamarbejde med Himmerland Forsikring. 

Det nye hovedsponsorat er trådt i kraft pr. 1. januar 2013.

De to assurandører Pauli Mørk Nielsen og Claus Pedersen er sikre på, at sponsoratet vil 

skabe opmærksomhed og synlighed lokalt i et af kerneområderne.  

“Vi synes, at klubbens arbejde er vigtigt, og vi føler, at de værdier, klubben lægger for 

dagen, harmonerer rigtig godt sammen med vores. Via sponsoratet skabes et frugtbart 

forhold til forældrekredsen og andre omkring klubben, som herved danner en god 

baggrund for et udbytterigt sponsorsamarbejde”.

Vi sikrer dig god  
behandling hele vejen

Vi er rigtig glade for vores nye samarbejde med 

Himmerland Forsikring. Det er af absolut største 

vigtighed, at klubben har gode sponsorer, som er 

villige til at støtte os i vores arbejde. Vi er derfor 

meget tilfredse med, at Himmerland Forsikring  

kan se en mulighed i et samarbejde med os.  

Det giver os som klub en god baggrund for at fortsætte arbejdet med det, vi værdsætter 

allermest, nemlig arbejdet med børn og unge, der dyrker en god sportsgren. Det kræver 

mange – også økonomiske – ressourcer at drive en forening, så derfor vil sponsorater af 

denne kaliber altid være noget, vi tager imod med kyshånd.

Til gengæld håber jeg, at vi alle omkring klubben – herunder forældre til de unge – vil  

tage godt imod Himmerland Forsikring – og give de lokale assurandører chancen for et 

forsikringssamarbejde.

Preben Hansen, Aars Svømmeklub



Himmerland Forsikring kan ikke forhindre ulykker, men vi kan hjælpe dig videre, hvis 

skaden sker. Hos os er du sikret hurtig og effektiv skadebehandling. Og har du ingen 

skader, opnår du attraktive rabatter. For os er alle kunder vigtige, og vi sætter en ære i 

en god dialog med dig, hvis du har spørgsmål, eller dine behov ændrer sig. 

Vi tåler mere end SAmmenligning
Når du køber dine forsikringer hos Himmerland Forsikring, får du ikke alene en for-

sikring, der i dækningsomfang kan tåle sammenligning med ethvert andet produkt på 

markedet. Du får også en stab af medarbejdere, der til enhver tid stiller sig til rådighed 

med hjælp og vejledning omkring forsikringernes omfang og virkemåder.

Himmerland Forsikring har for nylig lanceret nye forsikringsprodukter med bedre  

dækninger. F.eks. tilbyder vi nu en parcelhusforsikring, der bl.a. garanterer erstatning til 

nyværdi (gælder også fritidshus!), og som også dækker rådskader i dit hus, men også 

på mange andre områder er forsikringen væsentligt forbedret.

Vores familieforsikring omfatter f.eks. pludselig skade på indbo. Eksempelvis: Hvis dit  

TV vælter ned, eller hvis vitrineskabet med glas vælter. Men der er også andre rigtig  

gode dækninger med – f.eks. psykologisk krisehjælp, hvis familien bliver udsat for  

alvorlige hændelser.

Vi sikrer dig god  
behandling hele vejen
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Vi vil gerne – ganske uforpligtende – tilbyde dig en gennemgang af dine forsikringer, 

og vi vil derfor tillade os at kontakte dig i den anledning. Du er selvfølgelig også 

velkommen til at kontakte din lokale assurandør.

HUSK! du kan opnå særlige fordele som totalkunde, 
når du samler dine forsikringer i Himmerland Forsikring

HoS oS Får dU:
•  Din egen lokale assurandør

•  Konkurrencedygtige priser

•  Gode rabatmuligheder

•  Et servicecenter, som er der for dig

•  Hurtig og effektiv skadebehandling

•  Straks hjælp ved større skader

Vi vil ikke være størst 
– vi vil være bedst
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Claus Pedersen  

Erhverv og privatkunder  

Mobil 40 62 19 06

Pauli mørk nielsen 
Privatkunder  

Mobil 40 62 19 11


