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

Som företagsvän ger ni ett långsiktigt stöd till Erikshjälpens utvecklingsarbete 
och skapar nya förutsättningar för barn och familjer att få både sin nutid och 
framtid förändrad. Ett samarbete med Erikshjälpen engagerar era medarbetare 
och stärker ert företags varumärke gentemot kunder och leverantörer. Vi försöker 
skräddarsy samarbetet så att det passar in på ert företags verksamhet, era 
värderingar och mål, allt för att stärka varandra och skapa ett mervärde. 

Samarbetet sträcker sig över minst tre år och kännetecknas av långsiktighet, 
hållbarhet och gynnar alla parter.

Kontakta  

Daniel Måledal 

för mer information.

070-799 73 21

foretag@ 

erikshjalpen.se

Dessutom kan vi erbjuda mervärde för er personal

En viktig del i vårt samarbete är också att öka engagemanget bland er personal. 
Det är viktigt att era medarbetare känner en delaktighet i ert sociala åtagande, 
det skapar mervärde. 
Vi deltar gärna i och iscensätter olika typer av personal aktiviteter. Sådana 
exempel på aktiviteter skulle kunna vara att personalen startar egna insamlingar 
eller får möjlighet att göra ett antal volontärtimmar i någon av våra Second Hand 
butiker. 

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

Bas
10 000 kr

Medel
25 000 kr

Plus
50 000 kr

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 Företagsvän emblem till ert 
företags hemsida

Erikshjälpens Företagsvän klistermärke

Rörlig Företagsvän grafik till ert företags hemsida

Möjlighet till seminarium om  
CSR och hållbarhetsfrågor

FÖRETAGSVÄN

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.

För er som vill ge
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