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"84,9% af danskerne
mener, at virksomheder
skal være med til at sikre
en bæredygtig udvikling"
(Kilde: Havas, ReAct Prosumerstudy, 2020)

Siden 2007 har dansk erhvervsliv
været med til at løfte mere end 7
mio mennesker ud af fattigdom.

ET VÆRDISKABENDE SAMARBEJDE
HVORFOR CSR?
Forbrugerne stiller stadigt større krav til danske virksomheder, hvad angår
ansvarlighed overfor den verden, vi lever i. CSR spiller en væsentlig rolle i
virksomheders DNA, hvor bæredygtighed og transparens er flyttet helt ind i
hjertet af forretningsstrategien.
Undersøgelse viser, at virksomheder, som støtter gode formål, har en større
goodwill hos forbrugere og kunder. Det gælder med stor sandsynlighed også
jeres kolleger?
Med en donation til Danmarks Indsamling kan jeres virksomhed på en simpel og
effektiv måde vise omverdenen, at der tages ansvar for en bæredygtig
udvikling i et globalt perspektiv.
Donationer går til udviklingsprojekter i en række af verdens fattigste lande, der
varetages af landets 12 største NGO'er. Projekterne har til formål at bidrage
FN's Verdensmål.
Og jeres bidrag nytter!
De seneste års imponerende opbakning til Danmarks Indsamling, har gjort en
mærkbar forskel og løftet millioner af mennesker ud af ekstrem fattigdom.
Resultater, der kun kan opnås med erhvervslivets kontinuerlige støtte og
engagement i den gode sag.
Blandt effekterne af samarbejdet med Danmarks Indsamling nævner vores
erhvervspartnere desuden:
· Stor tilfredshed blandt medarbejdere
· Let afrapportering af målbare CSR-indsatser
· Øget positiv opmærksomhed fra interessenter
Tusind tak fordi I er med til at gøre en forskel dér, hvor nøden er størst.

VIS DANSKERNE JERES ENGAGEMENT
Sammen med os og resten af dansk erhvervsliv bidrager I aktivt til at nå FN's
verdensmål. I forbindelse med Danmarks Indsamling skaber vi markant
synlighed for jeres virksomhed. Showet løber i 2022 af stablen lørdag d. 29.1.
på DR1, hvor mere end halvanden millioner danskere forventes at se med.
Eksempler på synlighed af din virksomhed kunne være:
Crawl tekst på DR1 under årets store indsamlingsshow med information om
jeres donation. Op mod 1,6 millioner danskere ser med.
Annoncering med jeres logo i landets største erhvervsmedier. Få et
potentielt reach på mere end 200.000 læsere.
Display og native annoncering i relevante digitale erhvervsmedier (ved
donationer over 250.000)
En skræddersyet CSR-pakke i samarbejde med os (ved donationer over
250.000 kr.)
Opslag på Danmarks Indsamlings sociale medier og fælles PR aktiviteter

EKSEMPEL PÅ TV-CRAWL MED LOGO UNDER TV-SHOWET

VI LEVERER CSR KOMMUNIKATION
Alt efter størrelsen på jeres donation tilbyder vi en bred vifte af marketing- og
kommunikationsmaterialer, ex:
Video, tekst og fotos til kommunikation på de sociale medier
CSR-pakke med indhold til jeres interne og eksterne kommunikation
Udvikling af fælles kampagner til sociale medier
Følg linket nedenfor og se, hvilke muligheder jeres virksomhed har for at blive
synlig overfor op mod 1,6 millioner danskere.

SE MULIGHEDER FOR
SYNLIGHED

MATERIALER TIL DOWNLOAD FOR ERHVERVSSTØTTER
På hjemmesiden findes desuden en række materialer tilgængelige for alle, der
støtter indsamlingen. Her kan bl.a. downloades:
Logopakke
E-mail signatur
Facebook foto
Find materialer til download her.

GRATIS RÅDGIVNING OG SPARRING
Hvis I har behov for sparring eller en uforpligtende snak om hvordan I kan
udvikle jeres CSR kommunikation i samarbejde med Danmarks Indsamling, er I
altid meget velkomne til at sende en forespørgsel til sekretariatet på:
business@danmarksindsamling.dk eller ringe til Rolf på tlf: 29 27 64 46.

EKSEMPEL PÅ ANNONCE TIL BØRSEN OG JP ERHVERV

“Både i Bygma Fonden og i
Bygma regi arbejder vi
med verdensmålene.
Det er naturligt at vi, der
er en del af byggeriet,
tager et ansvar”
- Lasse Svendsen, marketingdirektør i Bygma

VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER
EKSEMPLER PÅ FUNDRIAISNG SOM CSR
I Danmarks Indsamling ser vi mange gode eksempler på, hvordan fundraisingaktiviteter til fordel for verdens fattigste, har bidraget positivt til vores
erhvervspartneres CSR-strategi.
Har virksomheden aldrig arbejdet strategisk med fundraising, kan det måske
virke uhåndgribeligt at få det til at tale ind i en eksisterende CSR-strategi, eller
lade det være omdrejningspunktet for en ny strategi.
Heldigvis er fundraising ikke raketvidenskab!
Her følger et par udvalgte cases, der kan inspirere til at omsætte gode CSRambitioner til konkrete og målbare tiltag.
Savner I mere information om, hvordan Danmarks Indsamling kan skabe værdi
som en aktiv del af jeres CSR-strategi?
Bliv inspireret af flere kreative samarbejder på vores hjemmeside.

VIDEO SAMARBEJDE: JYSK - KENDER DU TYPEN

CASE 1) KAGESALG MED BAGEDYSTEN
Et værdiskabende produktsamarbejde mellem Danmarks Indsamling og
kæderne Føtex (2021) og KonditorBager (2020), hvor vi i tæt samarbejde med
en finalist fra DR’s Den Store Bagedyst, skabte stor synlighed om den gode sag
ved at udvikle en marketingkampagne på tværs af digitale og trykte medier.
Opskriften var udvikling af en "Danmarks Kage" og udbredt co-branding på
tværs af kommunikationskanaler, herunder et dedikeret indslag i tv-showet.
Over en toårig periode har samarbejdet mellem en virksomhed og en finalist fra
DR's Store Bagedyst givet mere end 300 presseklip, solgt over 60.000 kager og
brød, samt genereret mere end 250.000 kr i donation til Danmarks Indsamling.
Kontakt os for at høre mere om muligheden for at lave et kage-samarbejde
med en kommende finalist i DR’s Den Store Bagedyst på mail:
business@danmarksindsamling.dk eller telefon: 29 27 64 46.

CASE 2) JYSK DELER DYNER UD
JYSK har i 15 år støttet Danmarks Indsamling med en samlet donation på mere
end 15 mio kr. Derudover donerer JYSK produkter i form af Flora Danica
dynesæt til en konkurrence på Danmarks Indsamlings sociale medier.
Resultaterne fra konkurrencen er
et godt eksempel på, hvordan en
virksomhed på en simpel og
effektiv måde kan opnå synlighed
og goodwill i forbindelse med årets
Danmarks Indsamling.
Den digitale konkurrence udkom i
fire opslag som en adventskalender, og de enkelte
Facebook-opslag opnåede:
25.000+ eksponeringer
4000+ interaktioner
1000+ kommentarer
Har jeres virksomhed et produkt,
der med kan indgå som et
præmieelement, så kontakt os
gerne på:
business@danmarksindsamling.dk
Afhængigt af produktet er der
både mulighed for markering af
virksomheden via Danmarks
Indsamlings egne kanaler, eller ved
at donere en præmie til årets
lotterier på DR's P3, der løber af
stablen i ugen op til TV-showet.

CASE 3) COOP OG SALLING GÅR SAMMEN HVER FOR SIG
Under overskriften ”Sammen hver for sig” indgik Danmarks to største
detailhandelskæder et samarbejde om at rejse minimum 2 millioner kroner i
støtte til coronakrisens børn i 2021.
Kampagnen bestod af salg af kager, egen-indsamlinger og konkurrencer på
digitale medier, og blev skudt i gang med annoncer i bl.a. Børsen og JP Erhverv.
Donationen blev markeret med indslag i tv-showet med eksponering til op mod
1 million danske husstande.
Har jeres virksomhed lyst til at stå sammen med konkurrenter i den gode sags
tjeneste? Så kontakt os for idéer og sparring på mulige samarbejder:
business@danmarksindsamling.dk eller telefon: 29 27 64 46.

“Vi er stolte af at vi som
virksomhed kan bidrage
med et beløb til at gøre
en forskel”
- Morten Cederberg, salgsdirektør i HKScan

FUNDRAISING AKTIVITETER
INSPIRATION TIL FORSKELLIGE TYPER VIRKSOMHEDER
Nedenfor følger et udvalg af aktiviteter, som jeres virksomhed kan bringe i spil
for at skabe opmærksomhed og engagement omkring jeres arbejde for at tage
ansvar og hjælpe verdens udsatte børn i samarbejde med Danmarks
Indsamling.

BUTIKSSTAFET ELLER KONKURRENCE
Detailhandelskæder kan udfordre egne butikker til at konkurrere mod hinanden
om hvilken butik der kan indsamle flest penge til Danmarks Indsamling eller et
specifikt projekt støttet af Danmarks Indsamling.
Den butik der klarer sig bedst, kan f.eks. vinde en intim-koncert med en af de
kunstnere, der optræder ved årets tv-show, eller et bage-arrangement med en
finalist fra DR’s Den Store Bagedyst.
Kontakt os: business@danmarksindsamling.dk eller tlf: 29 27 64 46 for en
videre dialog om denne mulighed.

LAV JERES EGEN INDSAMLING
I kan let profilere jeres CSR-arbejde ved at starte en digital indsamling på:
https://dinindsamling.danmarksindsamling.dk/
I kan også gå mere klassisk til værks og opstille én eller flere
indsamlingsbøtter. Bøtterne kan rekvireres ved at skrive til
business@danmarksindsamling.dk.
Vi hjælper gerne med at udvikle et medarbejder-donationsprogram der flugter
med jeres CSR-mål.

SPONSER ELLER DELTAG I DANMARKS STAFETTEN
Danmarks Stafetten er Danmarks Indsamlings eksklusive cykel-event, som I
kan blive en del af. Vi inviterer virksomhedshold til at deltage i en sjov og
udfordrende oplevelse for livet, der blandt andet byder på:
En udfordrende cykeltur i 6 etaper i forskelligt terræn
Hotelovernatning på vejen i hyggelige omgivelser
Live-ankomst til det store DR1 indsamlingsshow
Unik mulighed for at deltage i et professionelt cykelløb

LAV ET KLIMAARRANGEMENT
Invitér kunder og/eller medarbejdere til at mødes og gå sammen ud i naturen
for at samle plast og affald i skov og ved strand. For hvert kilo indsamlet plast
donerer jeres virksomhed fx 25 kr. til Danmarks Indsamling.

DONER JERES ARBEJDSTID OG/ELLER VIDEN
Suppler jeres donation med en pro bono donation hvor I donere arbejdstid
og/eller viden til at hjælpe Danmarks Indsamling.

ARRANGÉR ET LØB ELLER EN GÅTUR
Inviter jeres kolleger med på en gå- eller løbetur til fordel for Danmarks
Indsamling. Afhold løb som et internt arrangement, eller skab opmærksomhed
lokalt ved at gøre det til en offentlig begivenhed.
Vi yder grafisk assistance og hjælper gerne med at oprette et event på
Facebook, oprette MobilePay-kode, udarbejde plakat til annoncering af
arrangementet og plakat med information om donation på dagen.
Vores projektleder Jakob er altid klar til at svare på spørgsmål omkring
virksomhedsløb:
Jakob Tolborg mail: jakob@livetlykkes.dk eller tlf: 3025 2310

LAV INTERNE KONKURRENCER OG LOTTERIER
Brug spil som en sjov fundraisingaktivitet næste gang I holder fredagsbar i
afdelingen. Det kan fx være et lotteri, banko eller en firmaturnering i petanque
- kun fantasien sætter grænser.
En nem aktivitet er et bingospil, hvor der hver dag trækkes numre via jeres
intranet. For ekstra incitament kan I tilføje en “top up”, hvor virksomheden
matcher medarbejderes bidrag med fx en fordobling af bidragets værdi.

GØR PRODUKTER SYNLIGE PÅ AUKTION
Hvis jeres virksomhed sælger produkter til detailhandlen, kan I få en bred
eksponering ved enten at donere produkter eller oplevelser til vores online
auktioner på Nordeuropas største auktionssite lauritz.com.
I kan også vælge at donere præmier til konkurrencer på P3 og P4 i ugen op til
det store live-show på DR1 d. 29. januar 2022.

SAMARBEJD PÅ TVÆRS I DETAILHANDLEN
Få en bred eksponering af jeres virksomhedsdonation ved at indgå et
samarbejde med jeres forhandlere om salg af et eller flere produkter der
støtter den gode sag.
Et samarbejde på tværs skaber værdi fordi:
Der etableres nye muligheder for PR og branding i tæt samarbejde med
jeres forhandlere
I opbygger en tættere relation til forhandlerne med en fælles indsats for et
godt formål
Det gode budskab når helt ud til kunderne
I styrker virksomhedens eksterne kommunikation og viser at I tager jeres
samfundsansvar alvorligt

BUTIKSAKTIVITETER OG PRODUKTER
Omvendt udsalg:
Sæt alle – eller en udvalgt gruppe - varer i butikken op med et mindre beløb,
f.eks. 2 kr., i én dag, eller hele ugen op til Danmarks Indsamling tv-showet. Det
indsamlede beløb doneres til Danmarks Indsamling.

Lav en ”Hjælpepakke”:
Lav en samlet pakke med produkter der sælges i ugerne op til årets tv-show:
Weekend hygge-pakke til børnefamilier. Mad, slik, snacks og underholdning. 10
kr. går til Danmarks Indsamling.
Lav en klimapakke:
Undgå madspild. Hent en ”klimapakke” med produkter der ellers skulle kasseres
efter lukketid i hele januar. 25 kr. går fx til børn i Madagaskar, der kæmper med
hungersnød.
Produkttillæg:
Læg et beløb oveni prisen på et eller flere produkter med en fornuftigt høj
omsætningshastighed og donér pengene til Danmarks Indsamling.
Automatsalg:
Lad overskuddet fra salg af mad og drikke i udvalgte automater gå til at hjælpe
verdens mest udsatte.

“Vi skal have en meningsfuld relation
til vores kunder og noget af det, er at
have en god CSR-politik, hvor vi også
hjælper nogle af de børn rundt
omkring i verden, som har det
dårligere end vi har”
- Ole Barslund Nielsen, CEO i Monstrum

KOM GODT I GANG
HVORDAN ARBEJDER I MED FUNDRAISING?
De bedste ideer kommer oftest fra jer selv. Derfor anbefaler vi, hvis det er
muligt, at involvere jeres kolleger i at udvikle nye fundraisingaktiviteter eller
koncepter, hvor I kobler fundraising til nye eller eksisterende produkter og
aktiviteter.
For at være sikre på at jeres aktiviteter kommer godt ud af starthullerne, kan
det være en god ide at gøre en eller flere af følgende ting:
Lav en simpel håndholdt kick-off video til medarbejderne hvor jeres
direktør eller en tovholder, forklarer hvorfor virksomheden deltager i
Danmarks Indsamling og hvordan den enkelte medarbejder kan bidrage
Brug en eksisterende SoMe platform til lancering og aktivering af den
interne kampagne
Download en e-mail signatur eller et Facebook-profilfoto der viser jeres
støtte til Danmarks Indsamling via dette link
Gør jeres engagement i Danmarks Indsamling synligt med den officielle
"Lille Land, Stort Hjerte" pin, der kan bestilles ganske gratis ved
henvendelse på: business@danmarksindsamling.dk

MÅL JERES INDSATS - OG HUSK AT SIGE TAK!
I kan fastholde motivationen under indsamlingen ved at måle på jeres indsats
undervejs. Lav fx et barometer der viser, hvor langt I er nået. Det kan nemt
uploades til intranet eller interne sociale medier.

En god indsats skal ikke gå ubemærket hen. Så husk at sige TAK til alle
involverede ved at:
Bruge digitale kanaler til at sende en (nyheds) mail eller videomeddelelse
med resultater fra indsatsen og den forskel, I har gjort.
Lave takke-plakater til deltagende afdelinger eller diplomer der hædrer
særlige indsatser. Uddel evt. en pris til virksomhedens mest engagerede
medarbejder.
Kontakt os for hjælp med takke-materiale: business@danmarksindsamling.dk
eller på tlf: 29 27 64 46.

“Vi donerer fordi vi synes,
det er vigtigt, at se verden
med nye øjne - ligesom
vores patienter gør - og se
ud over vores egen lille
næsetip”
- Doctor Jannik Boberg-Ans, EuroEyes

HVAD GÅR 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.
Hver NGO varetager et konkret udviklingsprojekt i et af verdens fattigste lande.
Mød vores partnere og få indsigt i projekterne her:

