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Hej!
I år har vintern lyst med sin frånvaro i stora delar av Sverige – till många hundars besvikelse. Men vi deppar
inte över förlorad snö utan har istället koncentrerat oss på att inleda 2020 med att träffa klubbmedlemmar
som dig och anordna föreläsningar.
HÄNT SEN SIST
Fyra fantastiska dagar på My Dog i Göteborg blev en fantastisk start för 2020! Dagarna var fullproppade
med hundar och vi mötte många av er medlemmar, vilket var jättekul. Under början av året är vi ute hos
många av våra medlemsklubbar och gästar på årsmöten och andra events. Har ni er eventplanering klar för
året så får ni gärna maila till oss. Då ser vi till att ha en representant på plats under årets evenemang.
PÅ GÅNG
I början av året utvecklade vi vår rehabförsäkring och under våren kommer vi att anordna föreläsningar
på temat Rehab för att understryka hur viktigt det är med förebyggande eller behandlande rehabilitering.
Vi kommer även att anordna en föreläsning i samarbete med Caroline Alupo under året, så håll utkik när
inbjudningarna kommer ut på sociala medier.
MARKNADSFÖRING
Vi hjälper er gärna med relevanta texter och material till era sociala medier. Klicka bara på bilderna eller
använd länksamlingen på sista sidan. Behöver ni hjälp med texter eller artiklar till er medlemstidning, så
maila gärna. Då ser vi till att få ihop något riktigt bra och relevant för just er klubb.

Dags att börja jämföra veterinärernas
priser!

Svedea.se/hundforsakring

Så klipper du hundens klor

Vad kostar en hundförsäkring?

VISSTE DU ATT
Ni som klubb också har ett personligt ombud. Elisabeth Wennerbo finns alltid till hand för era medlemmar.

Hej! Mitt namn är Elisabeth Wennerbo och jag är Svedeas ombud för hund- och kattförsäkringar. Du är alltid välkommen att
kontakta mig om vill ha ett bra försäkringsskydd för dina djur!

072-141 04 83
elisabeth.wennerbo@svedea.se

Tveka aldrig att höra av dig om du känner för att prata hundfrågor, undrar något eller behöver hjälp. Jag
finns ett telefonsamtal eller mejl bort och återkommer så fort jag kan om du inte får tag i mig.

Tack och hej!
Charlotta Bryskhe
Ombudsansvarig Djurförsäkring
072-083 25 59, charlotta.bryskhe@svedea.se

LÄNKSAMLING
Här följer URLer till det markandsföringsmaterial vi tipsat om i detta brev.
Dags att börja jämföra veterinärernas priser
https://www.svedea.se/press/pressarkiv/dags-att-borja-jamfora-veterinarernas-priser

Så klipper du hundens klor
https://www.svedea.se/hundforsakring/blogg/sa-klipper-du-hundens-klor

Vad kostar en hundförsäkring?
https://www.svedea.se/hundforsakring/vad-kostar-en-hundforsakring

Länk till vår hemsida
https://www.svedea.se/hundforsakring
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