
Svenska försäkringsförmedlares förening, SFM, står bakom en tidning som distribueras i Dagens 
Industri i slutet av maj. Dagens Industri är Nordens ledande affärstidning som når cirka 300 000 
beslutsfattare och samhällsintresserade läsare. 

Vi vill berätta om allt spännande som händer i vår bransch, och om allt viktigt vi gör tillsammans. 
Vi sätter standarder och strukturer för hur försäkringsförmedlare arbetar och erbjuder utbildningar 
anpassade för InsureSecs kunskapskrav för liv/sak licens och kunskapsuppdateringar liv/sak. 

Vi driver också olika projekt som sätter våra frågor högt på agendan. 

Nu vill vi uppmärksamma beslutsfattare, media och konsumenter på hur stor  betydelse 
förmedlarna och föreningens verksamhet har. Utöver att nå alla Dis läsare skickas tidningen 
ut till alla våra medlemsföretag, samt finns tillgänglig digitalt. Den delas dessutom ut i samband 
med vår föreningsstämma och andra viktiga evenemang.  

Exempel på innehåll i tidningen:
• Vår ordförande Gunnar Hökmark berättar om branschens möjligheter och utmaningar
• Utbildningar anpassade efter branschens behov och till InsureSecs kunskapskrav. Nya lagen om  
 försäkringsdistribution ställer krav på att förmedlare och personal inom försäkringsbolag som   
 arbetar med distribution fortbildar sig minst 15 timmar per år.   
• Så har försäkringsförmedlarens roll förändrats under åren 
• Vi samarbetar för standardisering och struktur – samtal mellan de största aktörerna i branschen
• Stor undersökning – hur ser försäkringsmedlarna på den omvärld de verkar i? 

Nu har ni chansen att delta på egen annonsplats i vår specialtidning! Ni kan medverka antingen 
med en artikelannons, där ni får hjälp av skribent och fotograf, eller med ett eget, färdigt material. 

Markus Gustafsson på Crossmedia Communication, som hjälper oss att producera bilagan, 
kommer inom kort att höra av sig till er med mer information och möjlighet att boka plats. 
Det går också bra att redan nu höra av sig till Markus på telefon 0700-84 00 59 eller mejl 
markus.gustafsson@crossmediagroup.se, för att försäkra er om en plats i tidningen. 

Varmt välkommen att hjälpa oss att berätta om vår viktiga roll i samhället och profilera er själva 
genom att medverka i vår bilaga!
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