Pressmeddelande, Stockholm, 12 mars, 2014

Ahlsell samarbetar med Vardia Försäkring
Ahlsell och Vardia har tecknat ett samarbetsavtal gällande försäkringar och unika tjänster som gör det enklare
att vara proffs. Försäkringarna är prisvärda och skräddarsydda för Ahlsells kunder som arbetar inom
entreprenad och verkstad.
Samarbetet omfattar Entreprenadförsäkring och Verkstadsförsäkring. Vardia försäkrar även kundernas företagsägda
bilar. Utöver försäkringarna så har Vardia och Ahlsell tagit fram en unik tjänst som kallas Försäkringshjälpen. Tjänsten
är kostnadsfri och erbjuds till Ahlsells alla kunder. Genom Försäkringshjälpen får kunderna rådgivning och vägledning
i det mesta som har med försäkring att göra.
- Vardia har varit väldigt smidiga att samarbeta med och de har verkligen satt sig in i vår verksamhet och anpassat sina
tjänster efter våra kunders behov. Vi på Ahlsell strävar alltid efter att göra det enklare att vara proffs.
Försäkringshjälpen är en klockren tjänst som fyller ett reellt behov hos många av våra kunder, säger Mikael Falk,
Försäljningsdirektör, Ahlsell Sverige AB.
Vardia har anpassat försäkringar och tjänster så att de integreras i Ahlsells processer och stöttar deras affärsmodell.
Ett konkret exempel på detta är att varje försäkringsköp hos Vardia genererar bonuspoäng till medlemmar i Ahlsells
lojalitetsklubb A-klubben.
- Ahlsells kunder är precis rätt målgrupp för oss och vi har redan fått många positiva reaktioner och kan konstatera att
vårt erbjudande är konkurrenskraftigt. Ahlsell är en professionell organisation med engagerade medarbetare och vi har
tillsammans kommit igång bra i samarbetet, säger Tommy Jellerbo, Chef företagsförsäkring, Vardia Försäkring.

Om Ahlsell
Ahlsell är det ledande tekniska handelsbolaget i Norden inom installationsprodukter, verktyg och maskiner. Ahlsell
erbjuder professionella användare ett brett sortiment av varor och kringtjänster inom produktområdena VVS, El och
Verktyg & Maskiner. Koncernen har en årlig omsättning om cirka 21 miljarder SEK och cirka 4 800 anställda. Läs mer
om Ahlsell på www.ahlsell.se
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Om Vardia Försäkring
Vardia är Skandinaviens specialist på skräddarsydda försäkringslösningar för partners som vill utöka sitt kunderbjudande med
försäkring. Genom en omfattande säljkraft, stark entreprenörsanda och spetskompetens inom försäkringsdistribution skapar Vardia ett
lönsamt mervärde för kunder och partners. Branschorganet Risk & Försäkring i samarbete med IFU utsåg Vardia till Årets
sakförsäkringsbolag 2012. Vardia ingår i den nordiska försäkringskoncernen Vardia Insurance Group. Läs mer på www.vardia.se
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