
Sensor Alarm tecknar nytt
samarbetsavtal med SCR Svensk
Camping
SecTech bolaget Sensor Alarm har tecknat ett nytt samarbetsavtal med SCR Svensk Camping.
Avtalet löper på 3 år och innebär att SCR Svensk Camping kommer att marknadsföra Sensor
Alarms  campinglarm  via  Camping  Key  Europe  som  är  Europas  största  förmånskort  för
campingturism. Samarbetet startar igång direkt.

Sensor Alarm lanserade i maj 2022 sin nya smarta larmplattform som är en anpassningsbar partnerplattform där larminnehållet
kan skräddarsys efter en samarbetspartners kund- eller medlemsbehov. Plattformen möjliggör fler typer av samarbeten mot nya
kundgrupper och säljkanaler där partnerskap med starka varumärken kommer att vara en viktig del av dessa. Att växa via partners
med större medlems- och kundkluster är en viktig del i Sensor Alarms tillväxtstrategi.

SCR är en bransch- och marknadsorganisation för mer än 300 av Sveriges campingplatser. Med visionen att göra Sverige till
Europas bästa campingdestination, marknadsför SCR campingplatser och destinationer i Sverige och Europa samt tillhandahåller
råd och stöd för framgångsrikt och hållbart företagande. SCR Svensk Camping driver också Camping.se som är Sveriges största
webbplats för bokning av campingboende och används av miljoner gäster varje år för inspiration, planering och bokning, samt
Camping Key Europe som är ett digitalt förmåns- och incheckningskort som används av mer än 200 000 gäster i Sverige.

”Vi söker ständigt efter relevanta och bra erbjudande till våra kunder. Sensor Alarm har tagit fram ett riktigt bra erbjudande och en
bra genomtänkt säkerhetsprodukt som skapar mervärde för våra gäster, säger Peter Jansson VD SCR Svensk Camping”.

”Jag är stolt över vårt förnyade samarbete med SCR Svensk Camping. Vi arbetar ständigt med att utveckla och ta fram relevanta
säkerhetsprodukter som har som syfte att skapa mervärde för specifika marknadssegment. SCR är en viktig organisation inom sitt
segment. Vårt Campinglarm är därför en perfekt pusselbit i detta sammanhang. SCR:s räckvidd som marknadsorganisation är unik
och vi får en fantastisk möjlighet att nå ut med vår produkt i deras digitala kanaler. Samarbetet ligger helt i linje med vår digitala
marknadsstrategi, säger Martin Norsebäck VD Sensor Alarm”.  

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 23/6 2022.

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

För mer information om SCR Svensk Camping, vänliga kontakta:

Peter Jansson, VD
Telefon: +46 (0) 70-347 32 46
E-post: peter.jansson@scr.se
Hemsida: www.scr.se
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