Vær med som virksomhed

I 2021 FEJRER HJERTEGALLA 10-ÅRS JUBILÆUM OG
DET BLIVER MED GARANTI STØRRE END NOGENSINDE
Indsamlingsshowet til fordel for Hjerteforeningen og Børnehjertefonden bliver sendt lørdag den 13. marts på Danmarks
tredjestørste tv-kanal TV 2 Charlie. Hvert år når indsamlingsshowet ud til over 500.000 danskere og har udviklet sig til et
stærkt brand i kernemålgruppen: kvinder 45-54 år.
Benyt showet til at vise Danmark og din kreds af kunder og
samarbejdspartnere at både din virksomhed og dine medarbejdere bakker op om den livsvigtige hjertesag.

VIDSTE DU?
Hjerteforeningen er blandt de største private
bidragydere til forskning i Danmark, og Hjerteforeningen giver hvert år cirka 30 millioner
kroner til hjerteforskningen.

Et liv uden hjerte-kar-sygdom!
I snart 60 år har Hjerteforeningen med viden, investeringer og vigtige resultater medvirket til
at Danmark befinder sig i den internationale superliga inden for behandling af og forskning i
hjerte-kar-sygdomme. Inden for de seneste 25 år er det endda lykkedes at halvere antallet af
dødsfald, der skyldes hjerte-kar-sygdom.
Hver dag tager vi kampen op for hjertet og for de omkring 524.000 danskere, der lever med
en hjerte-kar-sygdom. Takket være støtte fra private og virksomheder kan vi tilbyde alle
hjerte-kar-patienter og pårørende gratis hjælp, støtte og rådgivning.

SAMMEN SK AL VI BEK ÆMPE:

•
•
•
•

Hjerte-kar-sygdomme som er verdens hyppigste dødsårsag.
At over 500.000 danskere lever med hjerte-kar-sygdomme
At hver fjerde dansker dør af hjerte-kar-sygdomme
At hjertefejl er den hyppigste medfødte misdannelse.

SAMMEN SK AL VI SIK RE:

•
•
•
•

Et liv uden hjerte-kar-sygdom
At Danmark er eliten inden for hjerte-kar-forskning
Udbredelsen af hjertestartere i det frie rum
At alle danske hjerte-kar-patienter kan få hjælp, støtte og rådgivning.

TA K !
En bred vifte af store danske virksomheder vælger hvert år at støtte hele
Danmarks hjertesag. Vær med og vis dine medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere, at hjertet i din virksomhed også banker for vores sag. Hjertegalla når hvert år ud til knap 500.000 danskere, når det bliver sendt på
TV 2 Charlie og via streaming på TV 2 Play.
Med en donation i forbindelse med Hjertegalla træder du frem i
frontlinjen i kampen om danskernes hjerter.

Se alle mulighederne og fordelene i sponsoroversigten på bagsiden. Bemærk: I kan fradrage udgifterne efter gældende skatteregler.

FOR BLOT 6.000 KR. FÅR DU:

FOR 50.000 KR. FÅR DU BL.A. OGSÅ:

•
•
•
•

• D
 in virksomhed og virksomhedens logo vises på sponsorskærm
• Din virksomhed takkes individuelt

Firmanavn og bidrag på TV-skærm under show
E-mail-banner
Opslag til virksomhedens egne SoMe-kanaler (tekst og billeder).
Diplom

HJERTEGALLABELØB

VIRKSOMHEDENS EKSPONERING

Alle beløb er ekskl. moms

PARTNER
6.000 KR.

PLUSPARTNER
12.000 KR.

BRONZE
25.000 KR.

SØLV
50.000 KR.

4X

6X

8X

8X

Overrækkelse af virksomhedens bidrag på
scenen
Virksomhedsnavn og logo vises på
sponserskærm
Virksomhedsnavn, og bidragsstørrelse vises
løbende på skærmen
Eksponering af virksomhedens navn og logo
på hjertegalla.dk i 2021
Diplom der viser, at virksomheden bakker
om Hjerteforeningens og Børnehjerte
fondens arbejde
Hjerteforeningens støtte-logo og e-mailbanner til brug på virksomhedens website,
mails og sociale medier

