
Tillsammans gör vi skillnad!
Låt ert företag hjälpa barn i världen

CSR för ditt företag

Corporate Social 
Responsibility, förkortat 
CSR, är tanken om att 
företag ska ta ansvar för 
deras samhällspåverkan, 
både ur ett ekonomiskt, 
socialt och miljömässigt 
perspektiv. Det handlar 
om att använda sina 
resurser på ett så bra sätt 
som möjligt, vare sig det 
gäller råvaror, energi eller 
människor.
Men för många handlar 
CSR också om ett mervärde, 
något som gör det lite 
roligare att gå till jobbet. 
En känsla av att göra något 
tillsammans för andra och 
en vetskap om att man 
jobbar på ett företag som 
bryr sig.

Genom Erikshjälpen kan 
ditt företag direkt vara med 
och göra världen bättre för 
utsatta barn och familjer. 
Tillsammans hittar vi ett 
samarbete som passar just 
ditt företag.

Kontakta  

Daniel Måledal 

för mer information.

070-799 73 21

foretag@ 

erikshjalpen.se

Fortlöpande information om Erikshjälpens  
arbete, via en prenumeration på  
Erikshjälpens tidning. Utgivning 4 ggr/år

Erikshjälpens digitala nyhetsbrev

Diplom/Gåvobevis

Erikshjälpens logga till ert företags hemsida,  
mailfot, email signatur och liknande

Exponering på Erikshjälpens hemsida 
– samarbetspartnersida under hela avtalstiden

Erikshjälpen Företagssupporter emblem till ert företags hemsida

Erikshjälpens Företagssupporter klistermärke

FÖRETAGSSUPPORTER

Vill ni erbjuda oss era tjänster som kan hjälpa oss att hålla nere våra kostnader? 
Det kan vara kostnader för administrativt arbete, material, lokalhyra, 
marknadsföringskostnader eller annat. Då är Erikshjälpens Företagssupporter 
något för er.
Vi vill hitta former för ett samarbete där ert företag kan få ett mervärde. Vi 
försöker skräddarsy samarbetet så att det passar in på ert företags verksamhet, 
era värderingar och mål, allt för att stärka varandras varumärken. Vi ser ett värde 
i att försöka hitta samarbeten som är unika, där vi tar fasta på vad ni som företag 
är duktiga på och brinner för.

Kanske är ni en fastighetsägare som kan bistå med en lokal till någon av våra 
Second Hand butiker? Kanske är ni ett tillverkningsföretag som vill engagera 
er i något av våra projektländer där er insats skapar förutsättningar för hjälp till 
självhjälp? Eller ett hotell som kan stödja oss? Kanske är ni en reklambyrå som 
kan hjälpa oss med en marknadsföringskampanj? 
Eller ett tryckeri som kan bistå oss med olika trycksaker? Eller någoting helt 
annat? Vi ser inga begränsningar i olika möjligheter för att tillsammans göra 
skillnad.

Denna form av samarbete värderas i varje enskilt fall, beroende på karaktär 
och omfattning. Samarbetet kännetecknas av långsiktighet, hållbarhet och 
gynnar alla.

För er som vill ge annat

FÖRETAGSSUPPORTER
FÖRETAGS- 
SUPPORTER
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