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Pressemeddelelse

Den Danske Billard Union (DDBU) laver ny sponsoraftale
med Aros Forsikring.
DDBU og Aros Forsikring, har indgået aftale om sponsorsamarbejde for
billardsæsonen 2017/2018.
En konkret aftale, der betyder etablering af et sponsorsamarbejde parterne imellem
på en 1-årig aftale, og med et perspektiv for et muligt flerårigt samarbejdsgrundlag.
Med sponsoraftalen er der tale om et nyetableret sponsorsamarbejde for DDBU.
Sponsorsamarbejdet giver muligheder for de enkelte billardklubber til at lave en
individuel aftale med Aros Forsikring igennem forsikringsselskabets ”Vær aktiv”
kampagne.
Dette sker udenfor DDBU regi, og på baggrund af klubbernes direkte kontakt og
dialog med Aros Forsikring.
Klubberne har her mulighed for at modtage sponsorater / penge for de medlemmer,
der vælger at skifte forsikringsselskab til Aros Forsikring.
Enkelte klubber har allerede et aftalt sponsorforløb i gang med Aros Forsikring
omkring ”Vær aktiv” kampagne, som har betydet et større økonomisk sponsorat til
klubben og et konkret samarbejde med forsikringsselskabet.
Asaa Billard Klub kan nævnes i denne sammenhæng.
Andre klubber vil givet fremadrettet lave lignende sponsorforløb med Aros
Forsikring.
Med den nye DDBU sponsoraftale får Aros Forsikring bl.a. navn på Old Boys hold
i Keglebillard – i Region Øst og i Region Vest, som i sæsonen 2017/2018
benævnes: ”Aros Forsikring – Old Boys ligaen” på www.billardresultater.dk.
Sponsorat i forbindelse med Old Boys Cup og Senior Cup er ikke inkluderet i
aftalegrundlaget for sponsoratet. Men det kan dog være i løbet af billardsæsonen, at

Aros Forsikring ved interesse til konkret stævne vil gå ind med muligt ekstra
sponsorat.
”Med det nye sponsorsamarbejde med Aros Forsikring får DDBU udvidet sin
portefølje af sponsorer til unionen, hvilket både er en strategi og et mål for DDBU.
DDBU værdsætter det engagement, samarbejde og perspektiver, som Aros
Forsikring viser os ved at indgå sponsorsamarbejde. Jeg håber med sponsoraftalen,
at vi kan få etableret et godt og længerevarende samarbejde med Aros Forsikring.
Aftalegrundlaget DDBU har forhandlet på plads med Aros Forsikring, det er jeg
meget tilfreds med. Vi har et perspektiv i aftalegrundlaget for både DDBU
organisationen og for billardklubberne rundt om i landet”. (Flemming Busk
Knudsen – Formand for Den Danske Billard Union)
På forsikringsselskabets hjemmeside www.aros-forsikring.dk, der kan man indhente
oplysninger om Aros Forsikring og omkring konkrete forsikringsmuligheder.
Her kan man ligeledes også få indblik i forsikringsselskabets ”Vær aktiv”
kampagne, hvis man som billardklub kunne tænke sig at lave et individuelt
samarbejde med Aros Forsikring omkring sponsorsamarbejde.
Hvis der er klubber som er interesseret i at vide mere omkring et muligt
sponsorforløb med Aros Forsikring, der kan man kontakte Thomas Steen
Vilhelmsen på e-mail adresse tsv@aros-forsikring.dk og på tlf. nr. 21203301.
Om Aros Forsikring:
”Aros Forsikring er hele Danmarks bedste familieforsikringsselskab. Vi er et kundeejet forsikringsselskab, som du
kan regne med. Vi tilbyder nemlig mere end blot forsikring. Vi tilbyder dig personlig service og en hurtig
skadebehandling, der gør en forskel, hvis uheldet er ude. Vi leverer gode forsikringer til en fair pris for familier, der
kan og vil passe på deres ting. Vores overskud går tilbage til dig i form af bedre service og bedre dækning. Sådan har
det været siden vi blev stiftet i 1921 i Aarhus, og det arbejder vi hele tiden på at opretholde og forbedre. Vi tager
ansvaret for, at du er orienteret og opdateret om dine forsikringsbehov, og vi kontakter dig, når det giver mening – i
de faser af livet, hvor der sker forandringer, og hvor du dermed kan have behov for en gennemgang af dine
forsikringer.”

”Hos os, kan du forvente lidt mere”

