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89% af forbrugerne
mener at de mest
succesrige
virksomheder i
fremtiden er dem, der
er med til at skabe
social forandringer.
(Kilde: Havas, ReAct Prosumerstudy, 2020)

HVORFOR CSR?
TAG ANSVAR
Der stilles stadigt større krav til danske virksomheder, hvad
angår bæredygtighed. Sådan kan en donation til Danmarks
Indsamling skabe værdi begge veje:
Din virksomhed viser omverdenen, at der tages ansvar i et
globalt perspektiv for den verden, vi lever i.
Undersøgelser viser, at virksomheder, som støtter
gode formål, har en større goodwill hos forbrugere
og kunder, end virksomheder der ikke gør.
Hele 84,9% af danskerne mener, at virksomheder skal være
med til at sikre en bæredygtig udvikling. Gælder det også
dine medarbejdere?
... Og det nytter!
De seneste års imponerende indsamlingsresultater, har
gjort en forskel for mere end 7 millioner mennesker i nød
gennem udviklingsprojekter, der bidrager til FN's
verdensmål.
Resultater, der kun kan opnås med erhvervslivets
kontinuerlige støtte og engagement i den gode sag.
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FUNDRAISING SOM CSR
I Danmarks Indsamling har vi gennem tiden oplevet mange
gode eksempler på, hvordan fundraising-aktiviteter til
fordel for verdens fattigste, har bidraget positivt som et
aktiv i virksomheders CSR-strategi.
Blandt effekterne af virksomhedssamarbejder, der styrker
FN's verdensmål, kan for eksempel nævnes:
Større tilfredshed blandt medarbejdere
Let afrapportering af målbare CSR-indsatser
Øget positiv opmærksomhed fra kunder og
interessenter
Har man aldrig arbejdet strategisk med fundraising som en
del af CSR-arbejdet før, kan det måske virke uhåndgribeligt
at få det til at tale ind i en eksisterende CSR-strategi, eller
være omdrejningspunktet for en ny.
Heldigvis er fundraising ikke raketvidenskab!
Her følger en step-for-step guide til at komme godt i gang
med at omsætte de gode CSR-ambitioner til konkrete og
målbare tiltag. God fornøjelse.
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Stolthed over
virksomhedens
engagement
bidrager til at
skabe en attraktiv
arbejdsplads.

SKAB ENGAGEMENT
ILDSJÆLE SOM TOVHOLDERE
Start en medarbejderindsamling:
De bedste ideer kommer oftest fra personalet selv, hvor
medarbejderne udvikler eller kobler fundraising til nye eller
eksisterende aktiviteter.
Find et par motiverende ildsjæle, der kan være tovholdere
for fundraisingkampagnen op til Danmarks Indsamling, og
inddrag medarbejderne i, hvad der virker, og hvad der kan
gøres bedre.
Giv samtidig mulighed for, at medarbejderne kan udvikle
kreative projektleder- og ledelseskompetencer.
Det kan også være en idé at anerkende de mest
engagerede og aktive medarbejdere som fx "afdelingens
bedste fundraiser/butikschampion". Sæt en gave på
højkant til vinderen.
Fra vores erhvervspakker kunne belønningen fx være VIP
billetter til backstage under liveshowet eller mulighed for at
deltage i cykelløbet Danmarks Stafetten.
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KOM GODT FRA START
Vær sikker på at jeres fundraising aktiviteter kommer godt
ud af starthullerne med en priming indsats. Du kan for
eksempel:
Producere en kick-off video til medarbejderne der
forklarer, hvorfor virksomheden deltager i Danmarks
Indsamling
Oprette eller bruge en eksisterende intern SoMeplatform til involvering og lancering af den interne
kampagne
Downloade e-mail signaturer der viser jeres støtte til
Danmarks Indsamling
Du kan også gøre den fælles sag synlig med en officiel "Lille
Land, Stort Hjerte" pin, der kan bestilles ganske gratis ved
henvendelse på erhverv@danmarksindsamling.dk.
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MÅL JERES INDSATS
Fasthold motivationen under indsamlingen ved at måle på
jeres indsats undervejs. Lav fx et barometer eller andet
visuelt der viser, hvor langt I er nået. Det kan nemt
uploades til intranet eller interne sociale medier.

SIG TAK!
En god indsats skal ikke gå ubemærket hen. Sig TAK til
medarbejderne ved at:
Bruge digitale kanaler til at sende en mail eller videomeddelelse ud med resultater fra indsatsen og den
forskel, I har gjort. Eller brug nyhedsbrev og interne
sociale medier
Print og priser: få lavet takke-plakater til deltagende
afdelinger eller diplomer der hædrer særlige indsatser.
Uddel en pris til bedste fundraiser
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Siden 2007 har
danskerne bidraget
med mere end 1
milliard kroner, der
har hjulpet mere end
7 millioner mennesker
til en bedre tilværelse
og en fremtid.

FUNDRAISING AKTIVITETER
SPIL FOR ALLE
Engagér medarbejdere på tværs af virksomheden med et
spil til fordel for Danmarks Indsamling.
En nem aktivitet er for eksempel et digitalt bingospil, hvor
der hver dag trækkes numre via jeres intranet.

En anden version er et lotteri med digitale eller trykte
lodsedler, der afvikles dag til dag eller på ugebasis.
For ekstra incitament kan tilføjes en “top up”, hvor
virksomheden matcher betalte bidrag med fx en fordobling
af bidragets værdi.
Prøv også at inddrage spil som et sjovt indslag i en virtuel
fredagsbar for afdelingen.
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HOLD BØTTE (DIREKTE DONATION)
Gå klassisk til fundraisingen med en fysisk indsamlingsbøtte, der kan rekvireres til kantinen, receptionen eller ude
i butikkerne. Skriv til erhverv@danmarksindsamling.dk for
at få tilsendt en bøtte under årets indsamlingstema.

I kan også vælge at profilere jeres CSR-arbejde ved at
starte jeres egen digitale indsamling på
www.dinindsamling.danmarksindsamling.dk.
Danmarks Indsamling hjælper desuden gerne med at udvikle
et medarbejderdonationsprogram i tråd med jeres
filantropiske målsætninger. Eksempelvis:
DONER DIREKTE GENNEM LØNNEN
DONER ARBEJDSTID SOM GRATIS ARBEJDE
KØB EN EKSTRA FROKOST TIL ET UDSAT BARN (FX 50 KR)
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VIS HVAD I KAN
Vis din virksomheds unikke produkter frem for hele Danmark
ved en produktdonation til Danmarks Indsamling. I kan nå
bredt ud ved fx:
At donere artikler eller oplevelser til vores online
auktioner på Nordeuropas største auktionssite:
www.lauritz.com

At donere præmier til konkurrencer på P3 og P4 i ugen op til
det store live-show på DR1
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FOR DE SPORTY: LØB OG CYKELSTAFET
LØB
Inviter medarbejdere med på en gå- eller løbetur til fordel
for Danmarks Indsamling.
Afhold løb som et internt arrangement, eller skab
opmærksomhed i lokalområdet ved at gøre det til en
offentlig begivenhed.

Hvordan kan vi hjælpe jer godt i gang?
Grafisk assistance til jeres Facebookbegivenhed
Oprettelse af Facebookbegivenhed
Oprettelse af MobilePay-kode
Plakat til annoncering af arrangementet
Plakat med information om donation på dagen
Derudover står vores dygtige projektleder Jakob altid klar
til at svare på spørgsmål omkring virksomhedsløb:
Jakob Lind Tolborg
jakob@livetlykkes.dk
3025 2310
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CYKELSTAFET
Danmarks Stafetten er Danmarks Indsamlings eksklusive
cykelevent, som dine medarbejdere kan blive en del af.
Vi inviterer virksomheds-hold til at deltage i en sjov og
udfordrende oplevelse for livet, der blandt andet byder på:
En udfordrende cykeltur i 6 etaper på både asfalt og
grusveje
Live-ankomst til det store DR1 indsamlingsshow
En unik mulighed for at deltage i et professionelt
cykelløb med høj sikkerhed og overnatning på vejen

Læs mere og tilmeld jeres hold via hjemmesiden:
www.danmarksindsamling.dk/virksomheder/danmarksstafetten/
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Danmarks
Indsamling
samarbejder med
landets 12 største
humanitære
organisationer
om at opfylde
FN's verdensmål.

VI GØR DET I FÆLLESSKAB
KOM UD I BUTIKKERNE
Få en bred eksponering af din virksomheds donation ved at
indgå et produktsamarbejde med jeres forhandlere. Et
samarbejde på tværs skaber værdi fordi:
Der opstår nye muligheder for PR og branding gennem
forhandlere
I opbygger en tættere relation til forhandlere med en
fælles indsats for et godt formål
Det gode budskab når helt ud til kunderne
I styrker virksomhedens eksterne kommunikation ved
at leve op til jeres samfundsansvar
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PRODUKTER FOR EN HJERTESAG
Et værdiskabende samarbejde kan også være et
produktsamarbejde direkte med Danmarks Indsamling. Lad
os i fællesskab skabe synlighed om den gode sag med cobranding på tværs af vores kommunikationskanaler.
Lad os sammen udvikle et støtteprodukt, eller lad overskud
fra salg af en artikel i jeres sortiment gå til fordel for
verdens fattigste. Fordele ved co-branding er fx:
Stor synlighed om donation blandt kunder
Bred eksponering via fælles annoncering
Gratis levering af "Vi støtter" marketingmateriale
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Danmarks Indsamling
samler hvert år ind
til konkrete projekter
formuleret af
organisationerne
indenfor et specifikt
tema, så donationen
løfter et helt
område.

ET VÆRDISKABENDE
SAMARBEJDE
Markering af din virksomhed
Vi opfylder FN's verdensmål med stor støtte fra dansk
erhverv. Det vil vi gerne sige tak for. Derfor har din
virksomhed mulighed for at blive markeret på forskellig vis i
forbindelse med Danmarks Indsamling eksempelvis via:
Crawl på TV under årets store indsamlingsshow
Skabeloner til SoMe kommunikation
Annoncering i landets største trykte medier
CSR-pakke med indhold til jeres kommunikation
En skræddersyet kampagne i samarbejde med os
DOWNLOAD OVERSIGT OVER MULIGHEDER FOR MARKERING HER
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Materialer til download
Savner I mere information om, hvordan Danmarks
Indsamling kan skabe værdi som en aktiv del af jeres CSRstrategi?
På vores hjemmeside finder I relevant baggrunds-materiale
om vores visioner, organisering og målsætninger indenfor
FN's verdensmål. Se blandt andet:
REGNSKAB FOR INDSAMLING
GENNEMSIGTIGHED OG ETIK
ORGANISATIONERNE BAG
Der er også rig mulighed for at blive inspireret af flere
kreative samarbejder, herunder videoproduktioner med:
Bygma - den store byggedyst
Jysk - kender du typen?
Grundfos - hammerslag
På hjemmesiden finder I også logopakker, e-mail signaturer
og andet, der kan downloades og vise jeres støtte i
forbindelse med Danmarks Indsamling.
I er også velkomne til at sende din forespørgsel til
sekretariatet på: erhverv@danmarksindsamling.dk.
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Hvad gør støtten til?
De 12 humanitære organisationer bag Danmarks Indsamling
skaber håb og forandringer i kriseramte områder under den
fælles ambition at opfylde FN's verdensmål.
Mød vores partnere og få indsigt i de kommende
udviklingsprojekter her:
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