Företagssamarbeten
Som företag kan ni tillsammans med En Frisk Generation skapa förutsättningar för
att Sverige ska få världens friskaste barn. Tillsammans med näringslivet,
kommuner och föreningar runt om i landet erbjuder vi barnfamiljer en
inkluderande gemenskap, glädje och energi genom frilufts- och idrottsaktiviteter
som i sin tur leder till minskad fysisk och psykisk ohälsa. Det finns flera olika typer
av samarbeten att gå in i. Dessutom kan vi skräddarsy ett samarbete som passar
just ert företag.

KOMPIS
5 000 – 99 000
Som Kompis bidrar på olika sätt till verksamheten genom att under
året stödja En Frisk Generation med 5 000 – 99 000 kronor alternativt
bidrar med material, tjänster eller annat stöd.
Våra kompisar får:
Finnas med som Kompis på En Frisk Generations hemsida
Vårt nyhetsbrev digitalt. Här berättar vi vad som händer i våra
verksamheter just nu
Ett Kompisföretagsdiplom
En Frisk Generations Kompisföretagssymbol för er webbsida
som ni kan använda i er marknadsföring samt en epostsignatur som visar att ni aktivt stödjer vår verksamhet

SUPPORTER
100 000 – 249 000
Som Supporter till En Frisk Generation bidrar ni under ett år med 100
000–249 000 kronor till vår verksamhet. Som Supporter kan ni välja
specifika aktiviteter att stödja t.ex. skidresa för deltagarna eller
familjeloppen.
Våra Supporters får:
Presenteras som Supporterföretag på En Frisk Generations
hemsida med företagslogotype
Inbjudan till vår årliga Företagsträff
Vårt nyhetsbrev digitalt. Här berättar vi vad som händer i vår
verksamhet just nu och tipsar om intressant forskning och
läsning.
En Frisk Generations Supporterföretagssymbol för er
webbsida som ni kan använda i er marknadsföring samt en epostsignatur som visar att ni aktivt stödjer vår verksamhet
Ett Supporterföretagsdiplom
Möjlighet för medarbetare att delta i verksamheten

PARTNER
250 000 –
Som Partner till En Frisk Generation bidrar ni under ett år med minst
250 000 kronor till vår verksamhet. Tillsammans hittar vi en
samarbetsform som passar er, beroende på hur mycket ni vill
fördjupa ert sociala engagemang och inspirera era medarbetare. Våra
Partners har dessutom möjlighet att ha en plats i vårt advisory board.
Det finns tre nivåer av partnerskap 250 000, 500 000 och 1 000 000.
Exempel på vad ni som företag kan få:
Presenteras som Partner på En Frisk Generations hemsida där
ni själva kan beskriva varför ni valt att ingå partnerskap med
oss
Inbjudan till vår årliga Partnerträff
Vårt nyhetsbrev digitalt. Här berättar vi vad som händer i vår
verksamhet just nu och tipsar om intressant forskning och
läsning.
En Frisk Generations Partnerföretagssymbol för er webbsida
som ni kan använda i er marknadsföring samt en epostsignatur som visar att ni aktivt stödjer vår verksamhet
Ett Partnerföretagsdiplom
Ett föreläsningstillfälle per år där vi kommer till ert företag och
pratar om vår verksamhet och vilken effekt ert bidrag skapar.
Möjlighet för medarbetare att delta i verksamheten
Två friskvårdsaktiviteter per år för medarbetarna t.ex. ett
lunchträningspass, eller en föreläsning på temat hälsosam
livsstil

Lokalt samarbete
Vill ni som företag stödja familjer i ert närområde kan ni gå in i ett lokalt
samarbete. Då stödjer ni som företag den verksamheten som finns i er kommun
eller region. I ett lokalt samarbete hittar vi tillsammans ett upplägg som passar er.
Samarbetet ska skapa ett mervärde för deltagarna i form av tex kostnadsfritt
medlemskap i en förening efter deltagande i En Frisk Generation, men det kan
också vara i samverkan med kommunen där ett företag kan bidra till att finansiera
verksamhetens matkostnad eller enstaka aktiviteter och material. Som företag
bidrar ni med valfritt belopp till den lokala verksamheten och tillsammans skapar
vi ett paket som passar er.

Tveka inte att ta kontakt med oss, vi hjälper dig gärna!

