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Vänersborg – med unika utsikter

Hyr en buss – res bekvämt
Swebus har en mycket modern
fordonspark där alla nya bussar
har säkerhetsbälten, alkolås och
brandsläckare i motorrummet.
Företaget i Vänersborg och Trollhättan erbjuder bussar för upp till
59 personer. Alla bussar drivs med
miljöklassad diesel eller biogas.
- Vi är lätta att prata med. Antingen ringer man oss i Vänersborg eller Trollhättan eller så
bokar man direkt på webben. I
det senare fallet ringer vi snabbt
tillbaka och bekräftar bokningen.
Gemensamt med traﬁ kområdena
Vill företag veta
i Skövde och Lidkömer om våra tjänsping
marknadsför
ter kommer vi gärSwebus beställningsVi är lätta na och informerar
traﬁ k med gemensam
på frukostmöten eloch för kunden gynn- att prata med
ler företagsträffar.
sam prisbild.
- Vi ser fram mot
att få förverkliga våra
kunders reseönskemål. Vi riktar
oss till alla: företag, idrottsklubbar, skolor och pensionärsföreningar. Det är bara att slå en signal
så ﬁxar vi en buss.
Marknadsföringen av den nya
beställningstraﬁ ken startar i maj.

Swebus erbjuder beställningstraﬁk till attraktiva
priser.
- Vi marknadsför nu ett
attraktivt koncept att hyra
bussar framför allt vardagar
kl. 8-14 och helger, säger Mikael Ahlström, driftledare
och projektansvarig för beställningstraﬁken i Trollhättan och Vänersborg.

”

Fakta Swebus:
Swebus är Sveriges största
bussföretag som utvecklar,
säljer och producerar kollektivtraﬁk på entreprenad åt Sveriges länstraﬁkbolag och står i
dagsläget för cirka 30 procent
av de offentliga busstransporterna i landet. Företaget har
drygt 7 000 anställda.
Swebus har depåer, garage,
verkstäder och kontor på över
100 orter runt om i landet från
Malmberget i norr till Trelleborg i söder.
Swebus systerbolag Swebus
Express driver ett omfattande
linjenät med ca 150 hållplatser
runt om i Sverige.
Swebus ägs av Concordia
Bus - en av de tio ledande
koncernerna inom europeisk
kollektivtraﬁk. Concordia Bus
är även den ledande nordiska
busskoncernen.

Enkelt och smidigt

Välkommen att ta en tur med Swebus. På bilden Mikael Ahlström, projektledare för nylanserade beställningstjänsten i Tvåstad.

Swebus har som mål att vid varje
tillfälle erbjuda kunderna en resa
som är – och upplevs som – säker,
trygg, komfortabel, trevlig och effektiv.
- Som Sveriges största bussföretag sätter vi trygghet och säkerhet
i första hand. Alla våra chaufförer
är kunniga och certiﬁerade. Vi
kan utlova en bra vara.

Tel: 0521-67 080 (Vänersborg)
Tel: 0520-42 01 83 (Trollhättan)
www.swebus.se

Allt ﬂer kunder hittar till Dina
Dina Försäkringar har, enligt oberoende Svenskt Kvalitetsindex, Sveriges
mest nöjda privat- och företagskunder.
- Folk uppskattar vår närvaro och
vårt engagemang i bygden, säger vd
Rolf Andersson.
Dalsland Försäkringar är det lilla försäkringsbolaget som växer så det knakar. Sedan sammanslagningen av de två sockenbolagen Bolstad och Valbodalens Försäkringsbolag 2005
har Dalslands eget försäkringsbolag dubblerat
omsättningen och vuxit från en till fem personer idag.
- Vi har en kontinuerlig tillströmning av
kunder som känner att vi bryr oss och har fötterna på jorden. Vi gör exempelvis alltid besök
hos våra nya kunder för att utföra trygghetsbesiktningar. Våra kunder ska alltid vara rätt
försäkrade och känna sig trygga om olyckan
framme.
Dalsland Försäkringar, där alla medarbetare
har ansvarsställning, planerar för ytterligare
nyanställningar till kontoret i Brålanda.

Bäst på service
Dalsland Försäkringar förenar det lilla företagets laganda med det stora företagets resurser. Ett lokalt modernt försäkringsbolag med
gamla traditioner och anor som samverkar
med 50 andra lokala försäkringsbolag genom
det gemensamt ägda Dina Försäkringar AB.
- Det gör att vi hela tiden kan bredda vårt
utbud av produkter och tjänster. Senast har
vi utvidgat med särskilda gröda-, djur-, häst, och hästgårdsförsäkringar. Efter sommaren
erbjuder vi en helt ny entreprenadförsäkring.
Inom fordonsförsäkringar har vi en årlig tillväxt på 60 procent.
Dalsland Försäkringar verkar inom Dalsland samt Vänersborgs och Munkedals kommuner.

www.tidning.net

Dalsland Försäkringar – alltid ute i verkligheten. På bilden Thomas, Lars-Olof och Rolf. På bilden saknas Madeleine och Nils-Erik.

Många helkunder

Nytt bankavtal i maj

Dalsland Försäkringar erbjuder försäkringar
för villa, hem, barn, olycksfall, bil, fritidshus,
båt, lantbruk, företag och fastighet.
- I Dina Försäkringar ABs kontor i Stockholm jobbar 70 personer. Där har vi tillgång
till all den specialistkompetens och produktutveckling som andra storbolag har.
Vi gör det enkelt för kunderna genom att
alltid ﬁnnas i deras närhet och erbjuda exklusive service med prisvärda produkter.

Dalsland Försäkringar har sedan en längre tid
ett gott samarbete med Nordals Härads Sparbank och kommer snart att inleda ett centralt
samarbetsavtal med ytterligare en etablerad
storbank.
- Vi meddelar i början av maj – jag lovar,
det stärker ytterligare vår service till våra
kunder.
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Tel: 0521-308 20
Fax: 0521-301 10
dalslandforsakringar@dina.se
www.dina.se
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