Falkenberg den 26 november 2018

PRESSMEDDELANDE

Petplan medverkar på 100 platser i 3 kommuner nära London
Petplan Ltd. som är störst inom djurförsäkringar i UK har tecknat sponsoravtal med
TiksPac UK för att medverka på 100 TiksPac-stationer med gratis hundpåsar i 3 områden
öster om London under 6 månader.
Petplan är den klart största aktören inom djurförsäkringar i UK med hela 37% av marknaden
inom djurförsäkringar. Petplan ingår i Allianz Insurance som ett av de största
försäkringsbolagen i UK och de finns även i ytterligare 70 länder. Vi är mycket stolta över att
inleda ett samarbete med Petplan och det är glädjande att de väljer att samarbeta med TiksPac
för att nå ut till sina kunder på ett nytt och spännande sätt.
PetPlan medverkar i Surrey Heath, Didcot och West Berkshire. De kommer att ha hela TiksPacstationerna till förfogande för att förmedla sitt budskap. PetPlan planerar även att arrangera
events i dessa områden där de kommer att göra reklam för sina produkter, dela ut give-aways
etcetera. I samband med dessa aktiviteter kommer även TiksPac att ges möjlighet att synas
eller medverka.
Kommentar från Karanjit Bunger, Senior Marketing Executive Petplan:
”As part of Petplan’s investment into the environment, local community and to help promote
responsible pet ownership, we are delighted to support Tikspac in the launch of stations that
dispense 100% biodegradable dog waste bags for dog walkers, in conjunction with Dicot
Council, Surrey Heath Council and West Berkshire Council.”
Som redan kommunicerats har vi i UK valt att fokusera på större nationella aktörer inom
hund- och husdjursområdet. Sponsoravtalet med PetPlan är en del i strategin att arbeta med
landstäckande aktörer. Avtalets ordervärde motsvarar mer än det vi sålt på övriga projekt i
UK under det senaste halvåret. Vi har för närvarande cirka 600 TiksPac-stationer i UK därmed
finns det potential för att hitta samarbeten med fler större aktörer.
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Kort om TiksPac
Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer med miljövänliga hundpåsar på ett sätt som
är kostnadsfritt såväl för hundägare som för den som svarar för renhållningen inom det aktuella
området. Verksamheten finansieras av företag som mot en avgift erhåller en mediaplats på
stationerna och därmed visar sitt engagemang för sin lokala närmiljö (CSR). Tjänsten är kostnadsfri
för kommunerna, som dock svarar för utplacering, skötsel och drift av stationerna. TiksPac svarar,
genom underleverantörer, för produktion av påsar, tillverkning av stationer, utskrift och
montering av dekaler på stationer samt distribution av påsar. Bolagets affärsmodell framgår av
den senaste bokslutskommunikén.
Denna information är sådan information som TiksPac AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 26 november 2018.

