
 

Pakke 4 (20.000 kr.)
• Pakke 1
• Ekstra Kansas-jakker pr. sponsorat (8 i alt)
• Presseindsats (ved tilmelding inden 1.  
 november)
• Produktion af kampagnevideo med din  
 virksomhed til kampagnesiden 

Pakke 2 (5.000 kr.)
• Pakke 1
• Ekstra Kansas-jakker pr. sponsorat (2 i alt)

Pakke 3 (10.000 kr.)
• Pakke 1
• Ekstra Kansas-jakker pr. sponsorat (4 i alt)
• Presseindsats (ved tilmelding inden 1.  
 november)

I hver skoleklasse sidder der i gennemsnit to børn, der vokser op med ensomhed, 
fattigdom, vold eller misbrug tæt inde på livet. Ungdommens Røde Kors arbejder 
hver dag for at hjælpe disse børn og unge. Men vi kan ikke gøre det alene. Derfor 
beder vi landets håndværkere om hjælp. 

Under overskriften EN HJÆLPENDE HÅND opfordrer 
Ungdommens Røde Kors alle landets håndværkere og hånd-
værksvirksomheder til at støtte udsatte børn og unge i deres 
nærområde.

DET FÅR DU  
NÅR DU STØTTER 
Som tak for hjælpen modtager du en 
sponsorpakke. For et sponsorat på 2.500 
kr. modtager du Pakke 1 

Støtter du med et andet beløb, kan du se 
eksempler på andre sponsorpakker ned-
enfor. Har du en anden idé eller en anden 
måde at støtte på, hører vi gerne fra dig.

HÅNDVÆRKERE GI’R EN HJÆLPENDE 
HÅND TIL UDSATTE BØRN OG UNGE
I efteråret 2017 går alle landets håndværkere og håndværksvirksom-
heder sammen for tredje år i træk. Missionen er klar: at gøre en forskel 
for udsatte børn og unge i deres nærområde.

Sponsorpakke 1 (2.500 kr.) indeholder:
• Kansas-jakke
• Et støttediplom og webemblem
• Kampagnemateriale til uddeling til   
 kunder
• Dit virksomheds logo på kampagnesiden

Hej håndværker!
Vi har brug for din hjælp

Når du støtter En Hjælpende Hånd, er du med til at give udsatte 
børn og unge den hjælp, de behøver. For et sponsorat på 2.500 
kr. kan vi give et barn et helt år i vores lokale aktiviteter. Hér 
bliver de en del af et positivt fællesskab, får venskaber og støtte 
til en bedre hverdag og en lysere fremtid.

Det går løs i uge 46! Fra den 13. til 19. november vil EN HJÆLPENDE HÅND 
buldre derudad i hele landet. Vi sætter fokus på indsamlingen med presse og 
markedsføring, der sikrer, at lokalsamfundet, dine kunder og ansatte får kend-
skab til kampagnen og de håndværkere, der støtter.
Ungdommens Røde Kors vil sørge for at sprede budskabet og dagligt vise, hvem 
der er med til at gøre en forskel for udsatte børn og unge i Danmark. 

Er du interesseret i at være med, kan du melde til på www.giv1hånd.dk eller 
ringe eller skrive til undertegnede. Meld dig allerede nu, støt og gør en forskel.

Jeg ser frem til at høre fra dig!

Venlig hilsen 
Ungdommens Røde Kors

HUSK! Et støttesponsorat 
er fuldt fradrags- berettiget!

http://www.giv1hånd.dk

