Viking
medlems
fordele

”Jeg støtter fortsat mit lokale apotek,
men nu med minimum 10 % rabat”

H

ans Peter Lildholdt sparer nu minimum 10 %, når
han køber medicin og vaccine til sine køer. Det gør
han på grund af Vikings aftale med VetPharm, som er
blevet til som et led i VikingDanmarks nye strategi 2020, hvor
fælles indkøbsaftaler er et af elementerne og skal være med
til at bidrage til kvægbrugernes bundlinje. Aftalen omfatter
både VetPharm i Løgstør samt mange af de lokale landbrugs
apoteker rundt omkring i landet. Derved understøtter aftalen
de handelsmønstre, man har lokalt i dag. Og det er noget,
Hans Peter Lildholdt kan lide:
”Jeg vil gerne støtte lokalt, når det giver mening, og jeg har
hele tiden købt medicin og vacciner til mine køer hos det lo
kale apotek – nu er det bare med minimum 10 % rabat – ra
batten vokser jo mere, jeg køber,” siger han.
Hans Peter Lildholdt er i det hele taget begejstret for ideen
om fælles indkøbsaftaler:
”Det giver god mening, at Viking tænker i den slags aftaler.
Alt, der kan bidrage til besparelser er da værd at tage med.
Jeg er spændt på kommende tiltag,” siger han.
Sådan kommer du i gang med at købe medicin:
• Henvend dig til et af de apoteker, der er på listen i afta
len. Listen over apoteker ajourføres løbende, da der hele
tiden kommer flere med - den nyeste liste findes på vi
kingdanmark.dk

Hans Peter Lildholdt
Mælkeproducent, Aabenraa
165 RDM køer
Driver 240 ha

• Dit CHR nummer oplyses til apoteket, og såfremt du er
registreret som medlem af Viking på deres liste, er du
klar til at handle
• Du får altid minimum 10 % rabat. Jo mere, du køber pr.
gang, jo større rabat.

”Jeg sparer
15 % hos Gjensidige”

F

or nylig udløb Vagn Kristensens
gamle forsikringsaftale, og han valg
te derfor at se sig om efter et bedre
tilbud. Efter en kritisk vurdering af sine
fremtidige behov, endte det med, at valget
faldt på Gjensidige. Viking har indgået en
aftale med forsikringsselskabet, der giver
Vikings medlemmer fordele, og dem fik
Vagn Kristensen øjnene op for:
”Forsikringerne er skruet sammen på en
lidt anden måde – nogle er bedre, andre er
lidt ringere, men jeg er især glad for Kvægs
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ygdomsforsikringen, som er et stort plus, og
slutresultatet blev en besparelse på om
kring 15 %, så det var oplagt at takke ja til
Gjensidige,” fortæller Vagn Kristensen, som
generelt ser masser af muligheder i Vikings
medlemsfordele:
”Eftersom de forskellige aftaler alle bun
der i et ønske om at skabe økonomiske for
dele for medlemmerne, kan det kun være
positivt. Jeg har i hvert fald fået en hel del
ud af aftalen med Gjensidige,” siger han.
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