
Sensor Alarm tecknar samarbetsavtal med
Compricer
Det smarta hemlarmsbolaget Sensor Alarm har tecknat ett samarbetsavtal med Compricer, Sveriges största
jämförelsetjänst för privatekonomi. Varje år hjälper Compricer hundratusentals svenskar att jämföra, byta
och spara pengar på försäkringar, bolån, elavtal, privatlån, sparande och annat som rör hushållets ekonomi.
Samarbetet planeras starta i gång under juni 2021.

En viktig del i Sensor Alarms tillväxtstrategi är att identifiera samt växa med partners med större kundkluster och befintliga distributionskanaler.
Compricer är Sveriges största jämförelsetjänst för privatekonomi som varje dag hjälper tusentals konsumenter att spara pengar genom att
jämföra och byta leverantör inom exempelvis försäkringar, el och lån. Nu kommer man också kunna hjälpa sina kunder att välja en trygg och
prisvärd larmlösning genom samarbetet med Sensor Alarm. Avtalet löper tillsvidare och det operativa samarbetet förväntas träda i kraft under
juni 2021.

”Vi är mycket nöjda över samarbetsavtalet med Compricer som är en viktig milstolpe i den fortsatta expansionen där vårt smarta hemlarm
kommer att exponeras mot en stor kundgrupp. Compricer har inom flera områden bevisat sin kompetens och distributionskraft så vi ser positivt
på vad detta samarbete kan ge för bägge parter, säger Martin Norsebäck VD Sensor Alarm”  

”Sensor Alarm har tagit fram en spännande produkt som vi tror passar vår kundgrupp utmärkt och är ett bra komplement till våra övriga tjänster
och erbjudanden. Vårt uppdrag är att hjälpa kunder i vardagen med smarta privatekonomiska val och här tycker vi att Sensor Alarm är ett bra
val inom hem och säkerhet, säger Björn Hansson, Affärsutvecklare på Compricer”

Denna  information  är  sådan  som  Sensor  Alarm  Norden  AB  är  skyldigt  att  offentliggöra  enligt  EU:s  marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17/6 2021.

För mer information om Sensor Alarm, vänliga kontakta:

Martin Norsebäck, VD

Telefon: +46 (0) 72-729 06 51

E-post: martin.norseback@sensoralarm.se

Hemsida: www.sensoralarm.se

mailto:martin.norseback@sensoralarm.se
http://www.sensoralarm.se/


För mer information om Compricer, vänliga kontakta:

Björn Hansson

Telefon: +46 (0) 70-3526851

E-post: bjorn.hansson@compricer.se

Hemsida: www.compricer.se

Sensor Alarm är en snabbt växande utmanare av hemlarmstjänster för privatpersoner och mindre företag. Utifrån
missionen tryggt, enkelt och prisvärt har Sensor Alarm skapat en smart säkerhetsplattform som larmar upp bostäder
och lokaler utan fysisk installation på ca 20 minuter.
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