Agria
Breeders Club
agriabreedersclub.no

En klubb for oppdrettere!

Klubben med
oppdretterfordeler
Bli med i vår oppdretterklubb! Det er gratis å være medlem, og du trenger ikke
ha dine katter forsikret hos oss. Det er nok at du er registrert oppdretter i
Norske Rasekattklubbers Riksforbund eller et tilsvarende forbund.

Meld deg inn i dag!
Som medlem får du tilgang til din egen side
på web, hvor du kan se poengsaldoen din
og handle i Agrias Breeders Shop. For hver
kattunge som blir forsikret hos oss, får du
100 poeng. Disse poengene kan du bruke til
å handle for i shoppen.
Vi har vår egen Facebookside under
navnet Agria Breeders Club katt Norge,
hvor vi deler nyttige tips og råd til deg som
oppdretter. Her kan du også holde deg
oppdatert på arrangementer, kampanjer
og konkurranser.

Få fine produkter for dine poeng

For poengene du tjener opp kan du få praktiske og
flotte produkter til deg og din katt! Våre bestselgere er
stamtavleperm, katteseler og bur.

Kattungeine
pakker til d
e
g
kattun kjøpere

Hva tilbyr
Agria deg som
oppdretter?
Klubben gir deg fordeler som:
•
•
•
•
•

kattepakker til dine kattungekjøpere
invitasjoner til relevante oppdretterseminarer
fordeler på store messer/utstillinger vi deltar på
nyttig informasjon via egne Facebooksider
nyhetsbrev 4 ganger i året, med relevant
innhold til deg som oppdretter
• 200 poeng i velkomstgave

Når kattungen flytter hjemmefra
Om kattemor har Agria Avl Veterinærforsikring og ny
katteeier kjøper veterinærforsikring på kattungen leveringsdagen (senest dagen etter), anser vi kattungen som
sammenhengende forsikret. Da dekkes evt. sykdom/
skade oppstått i tiden den bodde hos deg. Kattungen
må ved bestillingstidspunkt være under 15 uker.
100 poeng
for hver
forsikring

Din egen kontaktperson i Agria
Som medlem i Agria Breeders Club katt får du din
egen dedikerte forsikringsagent, som er tilgengelig for dine spørsmål. Våre forsikringsagenter har
stor lidenskap for dyr og brenner for dyrevelferd.
De er i miljøet og flere driver selv med oppdrett,
utstilling og konkurranser.
Når du har fått et kull og bestilt kattungepakker,
vil din agent ta kontakt med kattungekjøperne
dine for et godt og uforpliktende tilbud.

Få en god og tilpasset forsikringsløsning!
Ring din forsikringsagent eller vårt kundesenter på tlf. 24 12 40 00.

Bli medlem i dag!
Meld deg inn på agriabreedersclub.no
og få tilsendt brukernavn og passord.
Velkomstgave:

200

POENG

Følg oss på:

Anbefalt av:

@agriabreedersclubkattnorge

