Kære forening.
Tak for jeres interesse i Sikkertnabolag.
Vi vil meget gerne have en nærmere dialog med jeres forening, om effektivt at mindske
indbrud og kriminalitet i jeres nabolag, samt skabe en ægte tryghed imellem beboerne.

Hvad kan Sikkertnabolag gøre for jeres nabolag?
Sammenholdet og trygheden bliver stærkere, jo flere der er med til at værne om hinanden. Ved at foreningen
tegner et samlet abonnement for alle medlemmer, opnår gruppen et stærkt og effektivt netværk.
App´en Sikkertnabolag har flere forskellige alarm- og advarsels muligheder, som tilkalder og advare naboerne, som
dermed kan reagere øjeblikkeligt.
”Hurtig reaktion skræmmer tyven væk” Det Kriminalpræventive Råd.

Nyt og innovativt koncept
I App´en trykkes på den alarmtype der ønskes, der kan vedhæftes billede og
beskrivelse, samt indtales en besked. App’en finder selv den nøjagtige position
på et google kort og sender med.
Nabolaget modtager øjeblikkelig ”alarmen” på deres telefon. De naboer
der kan hjælpe, trykker ”accepter”.
Afsender kan se hvor mange og hvem der er på vej og kan samtidig i
app´en ringe 112.

Sikkertnabolag adskiller sig fra Nabohjælp
Vi bygger på samme princip som Nabohjælp, hvor sammenhold i nabolaget er nøgleordet.
Sikkertnabolag app’en har mange flere unikke funktioner:







Medlem af flere lukkede grupper til nabolaget, familie, sommerhuset osv.
6 forskellige ”alarm typer”.
Tilslutning af tyverialarm for helt automatisk indbrudshændelse.
Altid GPS position der nøjagtigt viser hvor afsendelsen er.
Vedhæfte billede, tekstbesked og indtaling af besked.
Feriekalender til udvalgte personer

I en kritisk situation er det altafgørende at app’en er enkel og brugervenlig.
Brugeren bliver guidet nemt igennem app’en, og med få tryk er alarmbeskeden klar.

Præventiv skiltning
Det er vigtigt at der skiltes med at være en del af et sikkert nabolag, der aktivt hjælper hinanden. Tyven lærer
hurtigt at området vil være uinteressant da naboerne er årvågne. Vi tilbyder derfor kun områdeskiltning, når der er
indgået aftale med et nabolag. Derved får skiltningen er seriøs betydning.

Samlet løsning
Ved en foreningensaftale og en samlet faktura årligt, kan der opnås meget fordelagtige priser.
Vi hjælper til med oprettelser og sammensætning af nabogrupperne, så konceptet passer til jeres nabolag.
Kontakt os derfor gerne til en uforpligtende samtale og en præsentation af vores unikke koncept.
Mvh. Sikkertnabolag

