
Kom til spændende  
fagdage
Gratis event: Få det bedste ud af dine forsikringer.  

Er din virksomhed optimalt forsikret, når det kommer til it- og cyberkriminalitet? 
Og får I i det hele taget det bedste ud af jeres forsikringer? Det giver Plastindustri-
en og Codan dig svar på ved et event i København den 11. juni og Aarhus den  
20. juni 2019. 
 
Plastindustrien tilbyder i samarbejde med Codan sine medlemmer en attraktiv 
forsikringsordning, der ud over en god dækning til den rigtige pris, også indeholder 
en bonusordning, der i 2018 gav medlemmerne 18 pct. tilbage af deres årlige 
præmie.
 
Uanset om din virksomhed er en del af Plastindustriens forsikringsordning – eller 
om I kunne tænke jer at blive det – så vil du og din virksomhed kunne få stor værdi 
ud af deltage på et af de to gratis events, som Codan og Plastindustriens forsik-
ringsudvalg nu inviterer til. 
 
Her sætter vi bl.a. fokus på it- og cyberkriminalitet, som er et af de områder, mange 
virksomheder ikke altid er forberedte på omfanget af. De virksomheder, der har 
været ramt af cyberkriminalitet, har ikke blot mistet penge, men deres ”brand” har 
også taget skade og de har mistet kunder samt i nogle tilfælde har kritiske systemer 
været utilgængelige i en længere periode.
 
Sidst men ikke mindst bliver der rig lejlighed til at netværke med dine kolleger  
i branchen.
 
Vi glæder os til en spændende dag og til at få din tilmelding.
 
Venlig hilsen
Codan Plastindustrien
Partnerchef Morten Klitvad Adm. direktør Thomas Druestrup

Tilmelding 
Sker via Plastindustriens hjemmeside  
på Plast.dk/Arrangementer

Dato & sted
København 
Tirsdag den 11. juni 2019 

Codan 
Gammel Kongevej 60
1790 København V

eller

Århus
Torsdag den 20. juni 2019 

Codan 
Hedeager 1
8200 Aarhus N

Tid
Kl. 10.30 - 14.30.

Program for dagen

Kl. 10.30 Velkomst og introduktion til dagen  
v/Martin Olsen og Thomas Drustrup

Kl. 10.40 Hvorfor har vi en forsikringsaftale  
v/Thomas Drustrup og Johnny Møbius

Kl. 11.00 Indlæg: Særlige forhold ved forsikring af forme og værktøj

Kl. 11.45 Frokost: Der serveres sandwich og kolde drikke

Kl. 12.30 Emne: Risikoen ved It- & Cyber kriminalitet anno 2019  
og mulighed for forsikring

Kl. 13.30 Pause: Der serveres kaffe & kage

Kl. 13.50 Indlæg: Da branden ramte EM Fiberglas

Kl. 14.30 Tak for i dag

Ses vi i 
Århus eller København? 


