VÆR MED NÅR DANSK ERHVERVSLIV VISER SIT STORE HJERTE
DANMARKS INDSAMLING LØRDAG DEN 29. JANUAR PÅ DR1

PARTNERSKABSPAKKE
+ 500.000 KR.

Undersøgelser viser, at mere end otte ud af ti danskere har en forventning om, at virksomheder tager socialt an
svar. Hvert år går op mod 1000 danske virksomheder sammen med Danmarks Indsamling for at løfte det ansvar
og gøre en forskel. I 2022 samler vi ind til børn ude i verden, der stadig er hårdt ramt af coronakrisen. Vær med når
hele Danmark samler ind for at give børnene en ny start, med nyt håb og nye muligheder.
Tilmeld jer nu på danmarksindsamling.dk/virksomheder

MARKETINGPAKKE
100.000–249.999 KR.

*

Indhold i TV-showet er underlagt DRs redaktionelle vurdering, og DR beslutter, hvilke donationer
der redaktionelt behandles i showet. Store donationer er typisk interessante at fremhæve. Det
kan for eksempel være et forproduceret indslag fra en aktivitet i relation til donationen eller
samarbejdet, eller et indslag fra et besøg ude i verden – eller anden form for redaktionel omtale.

*

TV-SHOW

Rejse til projektland
Skræddersyet kampagne
Film til Intranet
Case på LinkedIn

STRATEGIPAKKE
250.000-499.999 KR.

Kreditering på www
Logo + tekst

CSR pakke

CSR pakke
Skræddersyet
kommunikation

*

TV-SHOW

*

TV-SHOW

EVENTPAKKE
50.000–99.999 KR.

SoMe-pakke
Fællesannoncer
i Børsen og JP Erhverv

SoMe-pakke
Fællesannoncer
i Børsen og JP Erhverv

SoMe-pakke
Fællesannoncer
i Børsen og JP Erhverv

KOMMUNIKATIONSPAKKE
10.000–49.999 KR.

DR Tekst TV
2 billetter til backstage
Deltagelse i Stafet

DR Tekst TV
4 billetter til backstage
Deltagelse i Stafet

DR Tekst TV
6 billetter til backstage
Deltagelse i Stafet

DR Tekst TV
8 billetter til backstage
Deltagelse i Stafet

BASISPAKKE
0–9.999 KR.
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Oxfam IBIS kan give en 8000 liters
vandtank til oprindelige
folk i Columbia.

SOS Børnebyerne kan give
2.000 børn en sundhedsforsikring
i ét år i Rwanda

Red Barnet kan opbygge en midlertidig
skole til 300 syriske flygtningebørn,
så de kan få undervisning i Irak

Folkekirkens Nødhjælp
kan give 1.500 flygtninge i Kenya
en køkkenhave

UNICEF kan sikre forbedret adgang
til rent vand og sanitet på 214
sundhedsklinikker i Madagaskar

Det kan 10.000 bruges til

Det kan 50.000 bruges til

Det kan 100.000 kr bruges til

Det kan 250.000 bruges til

Det kan 500.000 bruges til

DET KAN PENGENE
BL.A. BRUGES TIL:

VÆR MED

Dansk erhvervsliv
viser sit store hjerte

DANSK ERHVERVSLIV STÅR SAMMEN FOR CORONAKRISENS BØRN
Når de mindste i verdens fattigste lande bliver ofre for coronakrisens konsekvenser, kalder det på en særlig indsats.
Derfor stod dansk erhvervsliv side om side med DR og Danmarks 12 største nødhjælpsorganisationer,
da hele Danmark lørdag aften samlede

120.409.254 kr.

DANSK ERHVERVSLIV GÅR SAMMEN FOR CORONAKRISENS BØRN

ind til coronakrisens børn.

DANSK ERHVERVSLIV GÅR SAMMEN FOR CORONAKRISENS BØRN
Når de mindste i verdens fattigste lande bliver ofre for coronakrisens konsekvenser, kalder det på en særlig indsats.
Derfor står dansk erhvervsliv side om side med Danmarks 12 største nødhjælpsorganisationer.
Vi støtter dér, hvor behovet for hjælp er størst. Vi er med til at sikre, at børnene får adgang til rent vand,
at de kommer i skole og får beskyttelse og lægehjælp. Vi gør det fordi, børnene har brug for hjælp.
Og fordi vi er en del af et lille land med et stort hjerte.

Når de mindste i verdens fattigste lande bliver ofre for coronakrisens konsekvenser, kalder det på en særlig indsats.
Derfor står dansk erhvervsliv side om side med Danmarks 12 største nødhjælpsorganisationer.
Vi støtter dér, hvor behovet for hjælp er størst. Vi er med til at sikre, at børnene får adgang til rent vand,
at de kommer i skole og får beskyttelse og lægehjælp. Vi gør det fordi, børnene har brug for hjælp.
Og fordi vi er en del af et lille land med et stort hjerte.

Med projekter i 13 lande kan Danmarks Indsamling skabe håb for pandemiens børn.
Vi kan hjælpe dér, hvor konsekvenserne af corona rammer aller hårdest.
Vi kan sørge for, at børnene får adgang til rent vand, at de kan komme i skole og få lægehjælp og beskyttelse.
Vi gør det fordi, børnene har brug for hjælp. Og fordi vi er et lille land med et stort hjerte.
Tak!

Vil din virksomhed også skabe håb for coronakrisens børn, så vær med, når vi sammen samler ind til
Danmarks Indsamling lørdag d. 6. februar på DR1 kl. 19. Tilmeld jer nu: danmarksindsamling.dk/virksomheder

Vil din virksomhed også skabe håb for coronakrisens børn?
Ring 7010 5252 og giv et bidrag i morgen aften den 6. februar på DR1 fra kl. 19-24.
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Eksempler på helsides printannoncer i Børsen og JP Erhverv i 2021

Showresultatet 2021

Indhold fra annoncer i 2021 på berlingske.dk/business

Eksempel på crawler under show

Lørdag d. 29. januar

Eksempler på retailsamarbejder, Bagedyst og kampagnefilm
https://fb.watch/8unVeMC87G/ og
https://www.youtube.com/watch?v=k5vEWG1oye0

