
Agria Breeders Club

En klubb for oppdrettere!



Agria Breeders Club

Agria Breeders Club gir deg fordeler som kattepakker til dine 
kattungekjøpere, invitasjoner til oppdretterseminarer, fordeler på 
store messer og utstillinger vi deltar på og nyttig informasjon via 
egne Facebook- sider og nyhetsbrev. Som oppdretter er det sikkert 
en selvfølge at dine katter er forsikret så lenge de er hos deg, men 
minst like viktig er det at de fortsatt er forsikret når de flytter fra deg. 
Hvis du deler vårt syn på dette, er Agria Breeders Club klubben for deg.

Din egen kontaktperson i Agria Dyreforsikring
Alle medlemmer i Agria Breeders Club kan få sin egen kontaktperson. Våre 
forsikringsagenter snakker gjerne med deg om dine forsikringer, og hjelper deg å 
velge gode løsninger. Han eller hun vil også kontakte dine kattungekjøpere med et 
tilbud på forsikring før de forlater deg. Når du har kontakt med en forsikringsagent 
og de har mottatt opplysninger om dine kjøpere blir våre populære kattungepakker 
sendt hjem til deg. 

Klubben som gir deg som oppdretter fordeler!

Du får 200 
poeng i 
startbonus



Du får 100 poeng for hver forsikring
Når du bidrar til at dine kjøpere forsikrer kattungene i 
Agria Dyreforsikring, får du 100 poeng per kattunge. 
Det eneste som kreves er at kattungekjøper oppgir ditt 
navn eller oppdretternavnet til Agria. 

Medlemskapet er gratis.

Meld deg inn i dag  Vår Facebook-side og våre nyhetsbrev byr på interessante og 
nyttige tips og råd, og det er også her vi har konkurranser og informerer om kampanjer, 
messer og utstillinger hvor Agria er tilsted. Meld deg inn på agriabreedersclub.no og få 
tilsendt ditt brukernavn og passord. Her vil du også kunne se din poengsaldo.

Få praktiske 
produkter for dine poeng  

Dine opptjente poeng bytter du mot 
praktiske produkter i vår Agria Breeders Shop. 

Der finnes det meste for deg som lever et 
aktiv liv med din katt. Du kan blant annet 

velge våre populære stambokpermer, 
kattebur, kattesele etc.



BLI MEDLEM I DAG!
• Gå inn på www.agriabreedersclub.no
• Registrer dine personlige opplysninger 
• Minn dine kattungekjøpere på at de alltid skal 
 oppgi ditt navn eller oppdretternavnet når de 
 forsikrer sin kattunge i Agria Dyreforsikring

@agrianorge
www.agria.no


