BLIV ERVERVSSPONSOR
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... og vær med til at gøre en forskel
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BLIV ERVERVSSPONSOR
Tre typer af sponsorater
DM-Aid tilbyder dig og din virksomhed at
vælge
mellem
tre
forskellige
typer
sponsorater: Diamant, guld eller sølv.
Sponsoraterne tegnes for mindst et år ad
gangen med enten månedlige eller årlige
betalinger.

Dit virksomhedssponsorat tidobles i værdi
DM-Aid indsamlede i 2019 omkring 18
millioner kroner, hvor vi brugte 1,8 millioner
kroner i administration (altså 1/10). Det vil
sige, at hvis du donerer til vores
administration, vil værdien af din donation
blive TIDOBLET. Hele din donation kan
trækkes fra som markedsføringsudgift.
Støtter du derimod et specifikt projekt, kan du
ca. få 26% af dit donerede beløb tilbage fra
SKAT. Her er grænsen 16.600 kr. per år 2020.
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DIAMANT-SPONSOR
Donationer på mindst 48.000 kroner
Beløbet kan betales i 12 rater hen over året
(4.000 eller mere om måneden)
Logo på forsiden af vores hjemmeside
www.dmaid.dk
Særlig omtale på LinkedIn to gange årligt
Særlig omtale på vores Facebook-side to
gange årligt
Logo trykt i vores årsbrochure, som vil være
tilgængelig på hjemmesiden og i et
begrænset oplag som tryksag
Mulighed for, at vi (uden beregning)
kommer ud på virksomhedens adresse og
fortæller om vores arbejde og viser billeder
samt taler om væsentligheden af CSR
Invitation til vores årsfest med otte gratis
pladser (inklusive middag)
Del af DM-Aid’s Erhvervsklub
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GULD-SPONSOR
Donationer på mindst 24.000 kroner
Beløbet kan betales i 12 rater hen over året
(2.000 eller mere om måneden)
Logo på forsiden af vores hjemmeside
www.dmaid.dk
Særlig omtale på LinkedIn
Særlig omtale på vores Facebook-side
Logo trykt i vores årsbrochure, som vil
være tilgængelig på hjemmesiden og i et
begrænset oplag som tryksag
Mulighed for, at vi (uden beregning)
kommer ud på virksomhedens adresse og
fortæller om vores arbejde og viser
billeder samt taler om væsentligheden af
CSR
Invitation til vores årsfest med fire gratis
pladser (inklusive middag)
Del af DM-Aid’s Erhvervsklub.
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SØLV-SPONSOR
Donationer på mindst 12.000 kroner
Beløbet kan betales i 12 rater hen over året
(1.000 eller mere om måneden)
Særlig omtale på Linked-In
Særlig omtale på vores Facebook-side
Logo trykt i vores årsbrochure, som vil
være tilgængelig på hjemmesiden og i et
begrænset oplag som tryksag
Invitation til vores årsfest med to gratis
pladser (inklusive middag)
Del af DM-Aid’s Erhvervsklub.
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KOM MED I DM-AID’S
ERHVERVSKLUB
Alle vores erhvervssponsorer inviteres med i
DM-Aid's erhvervsklub. Den giver adgang til
tæt på 5000 donorer. Erhvervssponsorer kan
give særlige rabatter til vores donorer, fx 10%
eller 20% på udvalgte varer eller services for
at tiltrække flere kunder til virksomheden.
DM-Aid donorer vil blive informeret om
tilbuddene gennem nyhedsbreve og opslag
på sociale medier, når virksomheden har
særlige fordele at tilbyde donorerne.

Hvordan foregår det?
Ved valg af type af sponsorat underskrives
en sponsoraftale med DM-Aid med angivelse
af den specifikke aftale. Aftalen udarbejdes
af DM-Aid
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KONTAKT OS
Abdul Wahid Pedersen
Erhvervssponsor Koordinator
Telefon: 40 25 23 78
E-mail: abdulwahid.pedersen@dmaid.dk

