Til alle korpsledere (og andre ildsjeler i korpset)
Vi gjør det enkelt for deg å dele informasjon om vår bonusfordel for korps – også
digitalt. Er du usikker på hva du skal skrive, har vi laget noen eksempler på tekst
til Facebook/Instagram og epost, som du gjerne må kopiere og eventuelt endre
som du ønsker.
Lykke til med å fylle på korpskassen :-)

Facebook og Instagram:

Hjelp oss å fylle på korpskassen! Når du kjøper forsikringer hos Tryg og velger
NMF (Norges Musikkorps Forbund) som din forening, gir de 3 % av summen du
betaler tilbake til det korpset du velger. Vi håper du vil velge oss. Du får også
opptil 23 % rabatt selv. Les mer om avtalen på tryg.no/nmf.

Epost:

Hjelp oss å fylle på korpskassen!
Når du kjøper forsikringer hos Tryg og velger NMF (Norges Musikkorps Forbund)
som din forening, gir de 3 % av summen du betaler tilbake til det korpset du
velger. Vi håper du vil velge oss.
Men også du kan tjene på det. Tryg gir alle som velger NMF opptil 23 % rabatt
på forsikringer. Kjøper du på nett vil du i tillegg få 10 % nettrabatt første året.
Du kan også få flere fordeler.
- Tryg Legehjelp følger alle personforsikringer hos Tryg, og gir deg tilgang
til erfarne leger og sykepleiere via telefon, hver dag - hele døgnet. Der kan
du blant annet få legeerklæring, resepter på enkelte typer medisin og
henvisning til spesialist.
- FirstVet er inkludert i forsikringer for hund, hest og katt, og er en online
videotjeneste du kan bruke dersom du mistenker at din firbeinte
bestevenn er syk eller har fått en liten skade. Du kontakter FirstVet via en
app, og kan ta veterinærbesøket hjemmefra.
- Tryg ID hjelper deg dersom du opplever ID-tyveri, eller har mistanke om
dette. De kan også hjelpe deg om du opplever at bilder eller profiler blir
misbrukt i sosiale medier.
- Tryg Omsorg kan tilby psykologhjelp ved en personlig krise, eller om
barnet ditt opplever å bli mobbet. Du kan også få hjelp til å forebygge et
eventuelt samlivsbrudd.
- Tryg Bolig gir deg svar på boligspørsmål, som hva du gjør dersom du får
skjeggkre, eller trenger råd om påbygg eller vedlikehold.
Les mer og hjelp oss å fylle på korpskassen på tryg.no/nmf.

