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Sikringsgruppens Aktivitetsudvalg fremsatte på årsmøde 2019 følgende 

forslag om markedsføringsbidrag 

 

Forslaget var udarbejdet på baggrund af et ønske om at styrke Sikringsgruppens 

medlemmers markedsføringsmæssige aktiviteter og kendskabet til TEKNIQs 

Sikringsgruppe. 

 

Det vedtagne forslag præsenteres nedenfor, og det blev begrundet yderligere 

på årsmødet. På årsmødet blev det af et medlem foreslået, at 

markedsføringsbidraget også skulle omfatte aktiviteter vedrørende salg af 

tyverialarmer rettet overfor og til erhvervsalarmer. Denne tilføjelse blev 

godkendt på årsmødet. 

 

Oprettelse af tilbud om udbetaling af markedsføringsbidrag i perioden fra den 25. marts 

2019 og frem til den 31. december 2019. 

 

Markedsføringsbidraget kan benyttes i forbindelse med markedsføring af  tyverialarmer 

til privatboliger, og hvor ejeren kan opnå håndværkerfradrag (servicefradrag) i 

forbindelse med installation af tyverialarm i hjemmet eller fritidsboligen. 

 

Der er i Sikringsgruppens budget for 2019 afsat kr. 350.000, - til markedsføringsbidrag. 

Tilbuddet ophører, når de økonomiske midler er disponeret eller senest den 31. 

december 2019. 

 

Tilbuddet kan kun benyttes af medlemmer af Sikringsgruppen, og når deres medlemskab 

er påbegyndt før 31. december 2018.  

 

Et medlem i Sikringsgruppen kan kun ansøge én gang og maksimalt modtage kr. 15.000, 

- eksklusive moms i 2019. 

 

Det er vigtigt at bemærke, at bidrag ikke kan forhåndsreserveres og bidrag ikke 

udbetales efter 31. december 2019. 

 

Der ydes udelukkende markedsføringsbidrag til annoncer (også internet/radio/tv) hvor: 

• TEKNIQs Sikringsgruppes navn/logo er fremtrædende i størrelse 

• Budskabet omhandler udelukkende tyverialarm og eventuelt sekundært suppleret 

med andre elektroniske sikringsinstallationer. 

 

Der ydes udelukkende markedsføringsbidrag i forbindelse med forretningsområder 

indenfor sikring. Det medfører, at der ikke ydes bidrag til annoncer, hvor der også 

nævnes fx elinstallationer og varmepumper.  

 

Ansøgning om bidrag: 

• Medlemmet ansøger om bidrag ved fremsendelse af en mail samt vedhæftet 

virksomhedsfaktura til sikringsgruppens sekretariat, mrk@tekniq.dk.  

mailto:mrk@tekniq.dk
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• Den fremsendte faktura og mail skal tilsammen indeholde kopi/dokumentation 

(kopi af annonce og faktura fra avis-/blad-/tv-/radio-/internetbureau) for 

annoncens fysiske anbringelse og udbredelse. 

 

Aktivitetsudvalget henstiller til medlemmerne, at der i annoncerne henvises til og bruges 

sætninger, hvor fx AIA-certificeret og/eller Forsikring & Pension registreret AIA-installatør 

indgår. 

 

Ovenstående som vedtaget på Sikringsgruppens årsmøde. (mrk 21.03.2019) 


