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SIFordele
– indkøbssamarbejde

Nyt indkøbssamarbejde gavner Partnere i Silkeborg IF. 
Det udvidede indkøbssamarbejde betyder, at sponsorer og samarbejdspartnere i Silkeborg IF  
fremadrettet får tilbudt, at være en del af en attraktiv indkøbsordning indenfor flere produktkategorier. 
Silkeborg IF har samlet sponsornetværkets indkøbsvolume og dermed opnået en række ekstraordinære aftaler med:

Brændstof

Erhvervsrengøring

Foodservice

Det er disse fordele og rabatter, der nu tilbydes nye og eksiste- 
rende Partnere i Silkeborg IF.

Vi har gjort modellen så enkel og attraktiv som mulig,  
at de fleste partnere fra dag 1 vil opleve, at de får kontant 
værdi ud af deres sponsorat. Mange af vores Partnere 
har ikke egen indkøbsafdeling eller volume nok til at 
opnå disse aftaler på egen hånd, og det kan de få nu  
ved at være en del af Silkeborg IF. Der er altså tale om et 
”add-on” tilbud til de eksisterende fleksible partneraftaler, 
som fortsætter uændret.

Fordelene for klubbens Partnere er til at få øje på ift.  
direkte omkostningsbesparelser på udvalgte varegrupper  
og kontant udbytte af virksomhedens investering i et  
Silkeborg IF sponsorat.

Flere produktgrupper på vej
Der er allerede nu ved at blive lavet nye leverandøraftaler 
til SIFordele. Hovedkriteriet er dog, at produktområderne 
skal skabe værdi, for såvel sponsor og samarbejdspartner, 
som for leverandører til SIFordele – indkøbssamarbejde.Silkeborg IF A/S er alene at betragte som formidler, og er derfor ikke part i aftalerne mellem leverandør og sponsor.

Firmapension

Erhvervsrejser & grupperejser



Aftalen dækker
• Book et møde og hør om hvordan vi kan skabe besparelser og  
 merværdi for virksomheden og den rejsende og modtag samtidig et  
 rejsegavekort på kr. 1.000,- 
• Vi laver kreative rejseløsninger, så der spares penge  på rejsebudgettet til  
 sponsorer i Silkeborg IF
• I kan bestille billetter via vores online system,  eller kontakte os pr. tlf. eller e-mail
• 25 års erfaring
• En østjysk virksomhed
• I kan altid få fat i os 24/7 når der er ændringer  eller aflysninger
• Vi laver specialaftaler med luftfartsselskaberne  for vores kunder
• Faste rejserådgivere med mange års anciennitet 

Aftalen dækker
• Rabat på brændstof, vask og kør-videre-produkter
• Rentefri kredit på alle køb
• Betaling over Storebæltsbroen og Øresundsbroen
• Godt overblik oger forbrug og udgifter
• Vælg selv din pinkode
• Intet oprettelses- eller årsgebyr
• EUROPE Card/Routex gælder i 29 lande på op til 18.000 tankstationer
• Rabat på Cirkle K, Ingo og 1-2-3 stationerne

Aftalen dækker
• Attraktive SIFordele priser på hele sortimentet
• Saml dine indkøb og spar tid
• Dag-til-dag-levering
• Et sortiment på 20.000 varenumre
• Handel på forskellige platforme herunder webshop døgnet rundt
• Enestående inspiration og mulighed for at dykke ned i de professionelles indkøbsunivers
• Tilbud individuelt målrettet til din virksomheds behov

Aftalen dækker
• Vi garanterer dig en besparelse på min. 10% på måtteservice
• Aftal et møde med Ready2Clean, få set dine løsninger igennem og få 1 stk. gratis  
 professionel måtte til en værdi af kr. 1000,-
• Vi garanterer dig en besparelse på min. 10% på din vinduespolering
• En samarbejdspartner der værner om miljøet
• Gratis rådgivning om hvordan du får den optimale løsning
• Hjælp til at skabe økonomisk overblik og opnå besparelser
• En gennemskuelig prisstruktur
• Gratis logolayout til dine logomåtter
• Satellitovervågning af vores biler dokumenterer hvert enkelt måtteskift
• Mulighed for at låne en rød løber gratis til særlige arrangementer 

Aftalen dækker
• 30% rabat på direkte administrationsomkostninger
• 20% rabat på priser der betales for forsikringsdækninger ved død,  
 tab af erhvervsevne samt Kritisk Sygdom
• Dansk Firmapension er lokalforankret
• Personlig rådgivning der ophøjer en firmapension til at blive et vigtigt element  
 i et ansættelsesforhold. 
• Dansk Firmapension tilbyder en høj standard indenfor service  
 og rådgivning. Vi giver pensionsrådgivning til alle medarbejdere
• Rådgivning i øjenhøjde og i et sprog du forstår
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– indkøbssamarbejde 

Erhvervsrejser & grupperejser

Erhvervsrejser & grupperejser 
Silkeborg IF har indgået et samarbejde omkring 
erhvervsrejser og grupperejser.

Vi tilbyder: 
• Book et møde og hør om hvordan vi  
 kan skabe besparelser og merværdi for 
 virksomheden og den rejsende og modtag  
 samtidig et rejsegavekort på kr. 1.000,- 
• Vi laver kreative rejseløsninger, så der spares penge 
 på rejsebudgettet til sponsorer i Silkeborg IF
• I kan bestille billetter via vores online system,  
 eller kontakte os pr. tlf. eller e-mail
• 25 års erfaring
• En østjysk virksomhed
• I kan altid få fat i os 24/7 når der er ændringer  
 eller aflysninger
• Vi laver specialaftaler med luftfartsselskaberne  
 for vores kunder
• Faste rejserådgivere med mange års anciennitet

Mangaard Travel Group holder til i spændende bygninger 
på Elkjærvej i Åbyhøj ved Århus centrum. Mangaard Travel 
Group er medlem af IATA (International Airlines Travel 
Association). Dette betyder, at vi har autorisation til at 
udstede billetter til mere end 250 flyselskaber verden over. 

Vi er naturligvis medlem af Danmarks Rejsebureau Forening 
og er registreret i Rejsegarantifonden som nr. 1088. 

Vi er også medlem af ITP (International Travel Partners), 
som er en global kæde af uafhængige rejsebureauer.  
Er jeres virksomhed interesseret i at høre nærmere om 
samarbejdet, er I velkomne til at kontakte Mangaard Travel 
Group eller Silkeborg IF. Støt op om indkøbssamarbejdet, 
så støtter du os.

Udover vores kerneområder som er Erhverv og Grupperejser, 
så har vi også et par nicher indenfor sportsrejser samt 
musikrejser.

Kontakt
Mangaard Travel Group A/S
Elkjærvej 31, 8230 Åbyhøj 
www.mangaard-travel.dk 
Tlf.: 86 75 20 88

Kontaktperson
Hans Mangaard 
Hans@mangaard-travel.dk 
Tlf.: 86 75 40 00

Siden Hans Mangaard i 1992 lagde grundstenen til Mangaard Travel Group,  
har virksomhedens kontinuerlige bestræbelser og professionelle mål været at tilbyde  
rejsearrangementer af høj servicemæssig kvalitet.



Stadigt flere erhvervskunder vender tilbage til den 
personlige kontakt, når der skal arrangeres både 
kortere og længere rejser. En udvikling man også 
oplever hos Mangaard Travel Group, der har været 
en velrenommeret aktør på markedet i 25 år. 

Mangaard Travel Group blev grundlagt af Hans Mangaard 
i 1992. Her har man om nogen, kunnet følge med i ud- 
viklingen i danskernes måde at rejse på – og ikke mindst 
købe rejser på, hvilket har ændret sig markant over årene 
og nu er ved at vende tilbage til de gamle dyder. Hvor 
mange erhvervskunder tidligere bestilte deres billetter  
ved enten at møde personligt op på rejsebureauet eller 
ringe dertil, ændrede dette sig med internettets indtog. 
Pludselig kunne man klare det hele selv, og der fulgte  
en årrække, hvor man kunne både browse, bestille og 
betale med ganske få klik.

Gør-det-selv! Gør det bedre?
Til gengæld er selvgjort ikke nødvendigvis altid velgjort. 
For hvor man ved at stå for det hele selv, dels brugte ufor-
holdsmæssigt meget tid på at skabe sig det nødvendige 
overblik over muligheder og priser, risikerede man også at 
have overset vigtige detaljer i forbindelse med den købte 
billet eller rejse. Endte man nu også det rette sted på sin 
selvkøbte rejse? Og havde man mon fået det hele til den 
rigtige pris? For slet ikke at tale om den tricky timing, der 
er altafgørende, hvis der var tale om længere rejser med 
en eller flere mellemlandinger.

En rejse i tiden
Men måske er dagene hvor man klarede det hele selv ved 
at være talte. I hvert fald når det gælder erhvervsrejser. 
Netop nu oplever Mangaard Travel Group, at stadigt flere 
erhvervskunder ønsker at vende tilbage til dengang, hvor 
rejser blev arrangeret og købt efter omhyggelig snak med 

en kompetent rådgiver, der ikke bare kender verden som 
sin egen lomme og billetreglerne, men også kender kun-
dens ønsker og behov.

– Vi ser en stigende tendens til, at kunderne vælger den 
personlige kontakt, samt bruger vores online system til de 
lette rejser. På den måde kan vi også hjælpe dem, hvis der 
opstår forsinkelser, strejker med videre, udtaler Hans
Mangaard. 

Kompetent rådgivning 
og Travel Management er penge værd 
Udover kompetent og up-to-date rådgivning og vejled-
ning, der matcher både egne og virksomhedens ønsker 
og krav til rejseaktiviteter, sikrer en løbende dialog også, 
at resultatet bliver som ønsket. Det giver ikke alene en 
større tryghed og sikkerhed for den erhvervsrejsende. Det 
giver også mulighed for hurtig service og hjælp, hvis noget 
skulle gå galt undervejs på rejsen, uanset om den går til 
Billund eller Beijing. Travel Management er heller ikke en 
uvæsentlig del af samarbejdet mellem erhvervskunden og 
Mangaard Travel Group, der sørger for at erhvervskunden 
får de mest optimale og fordelagtige aftaler med luftfarts-
selskaberne. Der er styr på, hvor medarbejderne er, hvem 
de flyver med og rejsestatistikker kan leveres efter behov.

Til rådighed 24/7
Hos Mangaard Travel Group er man med kunderne hele 
vejen – døgnet rundt – også når der for eksempel er fly-
strejke i Frankrig eller andre forsinkelser der gør, at man 
ikke kan nå det næste fly videre. Her kan Mangaard Travel 
Group gå ind og ændre billetterne, så kunden altid
kan komme videre. En væsentlig og afgørende faktor for 
mange, ikke mindst eftersom mange luftfartsselskaber 
har skåret servicen ned til et absolut minimum og man 
derfor ved at rejse på ”egen hånd” ofte kan ende i uen-

delige køer ved selv de mindste problemer. Ved at vælge 
Mangaard Travel Group har man mulighed for at komme i 
kontakt med en medarbejder døgnet rundt. Her er adgang 
24/7. 

Kreativitet og anciennitet 
for det bedste resultat 
Med 25 år i branchen har Mangaard Travel Group den 
erfaring der skal til, for at kunne sikre de mest hensigts-
mæssige og økonomiske billetkombinationer – og som 
ofte kræver mange års anciennitet hos rejserådgiveren at 
nå frem til. Sammen med et højt serviceniveau og en vis 
kreativitet, betyder det, at kunden altid får den optimale 
løsning uanset hvor i verden han eller hun skal hen, og 
om der kun er en enkelt person eller en hel afdeling, der 
skal afsted.

En aftale med Mangaard Travel Group som fast 
rejseleverandør, giver dig flere fordele:
• Mangaard Travel Group er specialiseret i planlægningen 
 af globale erhvervsrejser
• Faste rejserådgivere med mange års anciennitet
• Også mulighed for online bestilling
• Reservation af alle billetter til alle flyselskaber, lejebiler, 
 tog og hotel
• Travel Management, der sikrer de rigtige aftaler
• Service 24/7
• Rejsestatistikker
• Fordelagtige betalingsløsninger som Rejsekonto, EAN  
 med videre
• En stor gruppeafdeling, der klarer planlægningen af 
 incentive rejsen, messebesøget, eller den store kongres
 eller konference

Mangaard Travel Group – erhvervslivets rejsepartner gennem 25 år
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Brændstof
Circle K tilbyder professionelle løsninger til erhvervskunder, der ønsker en effektiv 
håndtering af brændstofkøb, så I som kunde kan holde fokus på jeres  
kernekompetencer og det der giver værdi for jer.

Brændstof 
Silkeborg IF har indgået samarbejde med 
Circle K om rabat på diesel, benzin, bilvask 
og kør-videre-produkter. Virksomheden kan 
tilbyde samme rabat til sine medarbejdere.

Vi tilbyder: 
• Rabat på brændstof, vask og kør-videre-produkter
• Rabat hos Circle K, Ingo og 1-2-3
• Europa/Routex kort – gælder i 29 lande og på 
 18.000 tankstationer
• Europa/Routex kort kan anvendes på Aral, 
 ENI/Agip, OMV, Statoil og BP i Europa
• Medarbejderrabat – samme som virksomheden  
 – via løntræk
• Rentefri kredit på alle køb
• Betaling på Storebæltsbroen og Øresundsbroen
• Vælg selv din pinkode
• Intet oprettelses- eller årsgebyr
• Card E-services – overblik

Circle K kortet giver adgang til Danmarks bedste stations- 
netværk. Med Circle K kortet har I nemlig altid en tank-
ningsmulighed i nærheden, da vores kort kan anvendes på 
mere end 475 full-service- og automatstationer i Danmark, 
herunder Ingo, 1-2-3 og Circle K. Desuden har I med et 
Circle K Europe Card mulighed for at tanke på over 18.000 
Stationer i forskellige 29 lande overalt i Europa. Alt sam-
men på én og samme faktura.

Er jeres virksomhed interesseret i at høre nærmere om  
samarbejdet mellem Circle K og Silkeborg IF, er I velkommen  
til at kontakte Silkeborg IF for flere informationer.

Kontaktperson
John K. Løgstrup
djol@circlekeurope.com
Tlf.: 70 10 11 01
Mobil: 40 36 04 13

BAKKEN BEARS &
ÅRHUS HÅNDBOLD 

INDKØBSSAMARBEJDE

BRÆNDSTOF

DIESEL

BENZIN

VASK

KØR-VIDERE-PRODUKTER*

KR. 1,38

KR. 1,38

35 %

20 %

www.aarhushaandbold.dk     Stadion Allé 70     8000 Aarhus C 
info@aarhushaandbold.dk          +45 70 20 31 81@

www.bakkenbears.com     Vejlby-Risskov Hallen     8240 Risskov     
info@bakkenbears.com          +45 86 77 07 00@

*SPRINKLERVÆSKE, AUTOPÆRER, VISKERBLADE, ISFJERNER, ISSKRABER OG KØLERVÆSKE

CENTRALE STATIONER I DANMARK

Cirkel K Skærup

Cirkel K Kildebjerg Syd

Cirkel K Karlslunde

Cirkel K Brøndby

Cirkel K Skanderborg

Cirkel K Nørre Aslev

Cirkel K Nørager

Motorvejstation

Motorvejstation

Motorvejstation

Truckanlæg

Motorvejstation

Motorvejstation

Motorvejstation



Circle K 
Ndr. Ringvej 131
8600 Silkeborg 

Circle K 
Bregnevej 5-7
8600 Silkeborg

Ingo
Nørrevænget 40-42
8600 Silkeborg

Circle K 
Østergade 17
8600 Silkeborg

Circle K 
Frederiksberggade 30
8600 Silkeborg

Circle K 
Aalborgvej 29, Knudstrup
8620 Kjellerup

Circle K 
Parallelvej 6
8620 Kjellerup

Stationer i Silkeborg området Centrale Circle K stationer i Danmark

Skærup / Motorvejstation
Kildebjerg Syd / Motorvejstation
Karlslunde / Motorvejstation
Brøndby / Truckanlæg
Skanderborg / Motorvejstation
Nørre Aslev / Motorvejstation
Nørager / Motorvejstation

Circle K sikrer dig rabat på diesel, benzin, bilvask og kør-videre-produkter

Korttype Truck kort EUROPE Card / Routex kort**  

Kortvariant 65 64 63 62 61 60  65 64 63 62 61 60

Diesel ( også ADBlue og vejafgift )**)  • • • • • •  • • • • • • 

Benzin • • • • •   • • • • • 

Kør-videre-produkter, smøreolie og flaskegas • • • •    • • • • 

Bilvask • • •     • • • 

Autotilbehør og værksted • •      • • 

Kør-videre-produkter* i Norge og Sverige • •      • •  

Kør-videre-produkter* i hele Europa •       • • 

Kiosk og Cafeteria •       •

*) Kør-videre-produkter omfatter kølervæske, sprinklervæske, autopærer, viskeblade, isfjerner og isskraber
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Foodservice
BC Catering Skanderborg A/S er total leverandør af fødevarer og nonfood til det professionelle køkken.  
Saml dine indkøb af fødevarer og nonfood artikler ét sted. Silkeborg IF og BC Catering Skanderborg A/S  
har indgået et samarbejde, hvor du har mulighed for at købe fødevarer og nonfood til attraktive priser.

Foodservice  
Silkeborg IF har indgået et samarbejde 
omkring foodservice.

Vi tilbyder: 
• Bredt sortiment, papirvarer - rengøringsartikler  
 - fødevarer
• Køb dine forbrugsartikler ét sted
• 20.000 varenumre
• Specielle SIFordele priser på udvalgte varer  
 (kun for SIF sponsorer)
• Køb 24/7 hos BC Caterings online
• Fri fragt 
• Konsulent og rådgivningsservice

BC Catering distribuerer dagligt – i alle egne af Danmark 
– fødevarer, drikkevarer og nonfood-artikler til alle former 
for professionelle køkkener, restauranter, storkantiner, 
plejehjemskøkkener, kroer, sygehuse, bagere eller cafe- 
terier. Vi leverer varer til private virksomheder, foreninger 
og offentlige køkkener. Fra den mindste pølsevogn til 
Danmarks største køkkener. Vi kan også levere til dig.

Vores sortiment omfatter: Kaffe, the, køkkenrulle, toilet- 
papir, affaldssække, lys, servietter og aftørringspapir,  
rengøringsartikler, fantastisk frisk kød, fisk, frugt og grønt. 
Vin, spiritus, øl, juice, pålæg, brød, rundstykker, kage, 
krydderier, konserves mejerivarer og meget, meget mere.

Kontakt
BC Catering Skanderborg A/S
Niels Bohrsvej 20
8660 Skanderborg 
Tlf.: 87 93 87 93
www.bccs.dk

Kontaktpersoner
Karsten Nellemann 
kne@bccs.dk
Tlf.: 25 51 05 54

Henriette Smidstrup
hes@bccs.dk
Tlf.: 87 93 87 76



Foodservice er stadig et forholdsvis ukendt begreb i 
Danmark, men vi mener, at branchenavnet er meget  
rammende, da størstedelen af vore udvalg består af føde-
varer og da vi yder flere services overfor vores kunder- her-
iblandt distribution af varer samt kompetent rådgivning.

Vi er leveringsdygtige i mere end 20.000 varenumre til det 
professionelle køkken. Udover spændende varer fra hele 
verden, bestræber vores dygtige indkøbere sig også på at 
tilbyde lokale varer og friske specialiteter. 

Total leverandør af fødevarer og nonfood til det professionelle køkken.

• Emballage 
• Engangsartikler
• Lys og servietter
• Dekoration og bagehjælpemidler
• Øvrig Non Food
• Papir, Plastposer og sække
• Materiel elpærer og beklædning

• Brød frisk, fastfood og bake off
• Mel
• Bageartikler
• Melis & øvrige sukkerprodukter 

• Øl og sodavand
• Spiritus
• Saft, juice og læskedrik
• Kaffe, The og Chokolade
• Vin

• Iscreme
• Margarine
• Mælk & smør
• Olie & fedtstoffer
• Æg
• Ost

• Chokolade og marcipan
• Dessertartikler
• Kiks kager og snacks
• Konfekture

• Frisk frugt og grøntsager
• Frugt og grønt dybfrost
• Puré

• Fisk, grønt, frugt og kødkonserves
• Konserves specialiteter

• Gris, okse og kalvekød
• Pålæg
• Lam og vildt
• Kyllinger og høns
• Ænder og kalkuner
• Frisk fisk
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Erhvervsrengøring
Ready2Clean er etableret i 2014 af Kim Jensen og Thomas Poulsen. Firmaet har hovedkontor i Silkeborg 
De to indehavere har tilsammen  end 30 års erfaring fra servicebranchen

Erhvervsrengøring, måtteservice 
og vinduespolering 
Silkeborg IF og Ready2Clean i nyt samarbejde.

Vi tilbyder: 
• Vi garanterer min. 10% besparelse på måtter 
 og vinduespolering
• Aftal et møde med Ready2Clean, få set dine  
 løsninger igennem og få 1 stk. gratis professionel  
 måtte til en værdi af kr. 1.000,-
• Vi garantere dig en besparelse på min. 10% på  
 din vinduespolering
• En samarbejdspartner der værner om miljøet
• Gratis rådgivning om hvordan du får den optimale  
 løsning
• Hjælp til at skabe økonomisk overblik og  
 opnå besparelser
• En gennemskuelig prisstruktur
• Gratis logolayout til dine logomåtter
• Satellitovervågning af vores biler dokumenterer  
 hvert enkelt måtteskift
• Mulighed for at låne en rød løber gratis til  
 særlige arrangementer 

Ready2Clean har en klar vision. Vi vil skabe det bedste 
serviceselskab i Danmark, baseret på  ARBEJDSOMHED - 
GRUNDIGHED - ÆRLIGHED.

Med den filosofi er der skabt en arbejdsplads med 100  
medarbejdere og over 1.500 kunder. Vi er lokal forankret i 
Silkeborg med afdeling 9 steder i Danmark.

Ready2Clean har afdelinger i Silkeborg, Herning, Struer, 
Århus, Vejle, Esbjerg, Toftlund, Odense og Kolding.

Kontakt
Ready2Clean
Viborgvej 100
8600 Silkeborg 
www.ready2clean.dk 
Tlf.: 86 80 00 39

Kontaktperson
Thomas Quistorff Poulsen
Indehaver/Direktør
thomas@ready2clean.dk 
Tlf.: 86 80 00 39



...handlekraft og målrettet opfølgning på de aftaler der er 
indgået! Vi er et veletableret selskab, med stor erfaring fra 
branchen som fundament, og med stabile prøvede kræfter 
på alle vigtige poster. Vi har en begrænset personaleud-
skiftning, der sikrer dig kvalitet og sikkerhed, når du væl-
ger os som jeres nye leverandør af diverse facility løsninger. 
Vi lægger vægt på den nære kontakt, på fællesskabet og 
dét, at behandle hinanden ordentligt.

Det afspejler sig i vores ledelse, i vores personalepolitik og 
personalehåndtering, vi arbejder hårdt hver dag for at sikre 
vores medarbejdere bedst muligt. Vi holder tæt personlig 
kontakt til dig, er lette at træffe og reagerer så vidt muligt 
omgående. Vi har en enkel og effektiv organisation, der 
ikke er for lille til de store projekter - eller for stor til de 
små opgaver.

Ready2Clean er et Serviceselskab der leverer professionel 
service til virksomheder - offentlige institutioner samt pri-
vate i hele Jylland og Fyn – med samme engagement og 
stolthed, hvad enten opgaven er lille eller stor.

Gør det let for dig selv – træf et sikkert valg – få 
et tilbud fra os! Vi gør en forskel.

Aftal et møde med Ready2Clean,  
få set dine løsninger igennem  
og få 1 stk. gratis professionel  
måtte på 120 x 85 cm. til en  
værdi af kr. 1.000,-

Vi lægger vægt på ...

Thomas Quistorff Poulsen

06.03.18 KC

M186057-006
120 x 85 cm

1:10

Some details on the castle of the SIF logo, may blur on the finished product



SIFordele  
– indkøbssamarbejde 

Dansk Firmapension
Spar 30% på direkte administrationsomkostninger. 
Spar 20% på dine forsikringspriser. 

Pension og sundhed til ansatte 
Dansk Firmapensions samarbejde med Silkeborg IF 
giver sponsorerne en række fordele, til såvel den  
enkelte medarbejder som til virksomheden. 

Vi tilbyder: 
• 30% rabat på direkte administrations- 
 omkostninger
• 20% rabat på priser der betales for forsikrings- 
 dækninger ved død, tab af erhvervsevne samt  
 Kritisk Sygdom
• Dansk Firmapension er lokalforankret
• Personlig rådgivning der ophøjer en firmapension  
 til at blive et vigtigt element i et ansættelsesforhold. 
• Dansk Firmapension tilbyder en høj standard indenfor  
 service og rådgivning. Vi giver pensionsrådgivning  
 til alle medarbejdere
• Rådgivning i øjenhøjde og i et sprog du forstår

Dansk Firmapension er en professionel og innovativ sam-
arbejdspartner til danske virksomheder, organisationer og 
medarbejdere. Vi rådgiver, servicerer og implementerer 
pensionsordninger, sundhedsforsikringer og sundhedspro-
grammer i dansk erhvervsliv. 

Vores kompetencer er baseret på viden og dyb indsigt i 
pensionsmarkedet. Vi ligger vægt på, at du kan gennem-
skue dine pensionsordninger og sundhedsforsikringer, så 
de kommer til at afspejle præcis din hverdag og det liv, 
som du har lyst til at leve – både nu og i fremtiden. 

Vi leverer produkter af høj kvalitet, og vi synes det er vig-
tigt, at vores kunder får mere pension og mere sundhed 
hos os, end de kan få andre steder. Derfor forvaltes for-
sikringsdækning og opsparing af vores samarbejdspartner 
Skandia, som er Nordens største pensionsselskab. 

Vores team består af kompetente rådgivere med mange 
års erfaring i pensionsbranchen. Derfor yder vi en pro-
fessionel rådgivning og analyse for at sikre dig den størst 
mulige økonomiske tryghed – specielt ved død, sygdom og 
ved pensionering. 

Kontakt
Dansk Firmapension
Elkjærvej 19, 1.
8230 Aabyhøj
Tlf. 70 70 78 89
www.danskfirmapension.dk

Kontaktpersoner
Kent Vesterskov, partner
kent.vesterskov@danskfirmapension.dk  
Tlf. 40 80 66 27 

Finn Blaavand, partner
finn.blaavand@danskfirmapension.dk 
Tlf. 20 44 53 59



Dansk Firmapension samarbejder med Skandia i Danmark. 
Skandia er en af Nordens største virksomheder indenfor 
langsigtet opsparing og pensionsforsikring. Skandia har 
givet mennesker økonomisk tryghed i mere end 160 år, og 
har en stærk tradition for innovation, produktudvikling og 
engagement i samfundet.  Skandia har 2.600 medarbejde-
re i hele Skandia. Heraf er de 250 ansat i Danmark. 

Nu sidder du sikkert og tænker; “Kan det nu også passe? 
Står der noget med småt et sted, eller er der noget, 
jeg har overset? Og hvem er de egentlig, de her Dansk 
Firmapension?”

Vi ved godt, det kan være lidt svært at overskue. Emnet er 
jo heller ikke særligt spændende... – nogle mener ligefrem, 
at det er småkedeligt.

Vi er anderledes. Vi elsker det. Og med alt vores viden 
og indsigt har vi sat os for at være din oversætter på 
pensionsområdet. Vi koger tingene ned og skærer dem 
ud i pap. Vi gøre det let og enkelt at forstå, hvad pension 
er, og hvordan du og dine medarbejdere får den bedste 
løsning. Ja du kan nærmest se os som en god ven. En der 
giver dig ærlige svar, hjælper dig af med spekulationer og 
det sure arbejde. For vi ved godt, hvad der følger med, når 
det praktiske skal på plads ved oprettelse eller overflytning 
af en pensionordning. Vi har nemlig ikke lavet andet de 
seneste 20 år. Så alt det ordner vi. Du skal bare sige ja og 
lade os sørge for resten.

Pension og sundhedsforsikring til erhvervslivet – ganske enkelt

Rådgivning
• Personlig rådgivning

• Ikke et nummer i rækken

• Vi er her for dig lige nu - og i fremtiden

Investering
• Uafhængig og langsigtet investering

• Din investering bliver tilrettelagt efter dit behov

• Tryghed i forhold til alderdom

Sundhed
• Fokus på livet lige nu

• Mere overskud i hverdagen til arbejdet og familien

• Fokus på forebyggelse
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