ERHVERVSPARTNER
HJERTEFORENINGEN

VÆLG JERES HJERTESAG

GIV LIV
Med et Giv Liv partnerskab er I direkte
med til at redde liv!
Hver krone I støtter med, vil gå til vores
Hjerteredderkurser – 30 minutter intro i
genoplivning, som er gratis undervisning
til endnu flere danskere i livreddende
førstehjælp. Hjerteforeningen tilbyder
gratis kurser i hjertemassage og brugen
af en hjertestarter. Indtil videre har vi
undervist 75.000 danskere. Det kan vi
kun blive ved med at gøre gratis, hvis
virksomheder som jeres støtter vores
arbejde.
Vælger jeres virksomhed at støtte Giv
Liv, er I med til at klæde endnu flere
danskere på til at turde træde til når det
virkelig gælder – og dermed støtter I et
fælles mål om, at flere skal overleve et
hjertestop.

Hver en krone, som du donerer til
hjerteforskningen, kommer os alle til
gavn. Forskerne veksler nemlig din
støtte til ny viden om hjertesygdom og
livreddende behandling, og til tryghed
i hverdagen for de 524.000 danske
hjertepatienter og deres pårørende.
Hjerteforeningen støtter forskning af
den højeste kvalitet, udført af de bedste
forskningstalenter. Støtten går således
til nøje udvalgte forskningsprojekter
rundt om i hele Danmark, og vi lægger
vægt på et tæt samarbejde på tværs af
forskningscentre og hospitaler.
Sammen skaber vi viden - og liv uden
hjertesygdom.

BØRN & MEDFØDT
HJERTESYGDOM

HJERTELINJEN

FORSKNING

Hjertelinjen er en anonym og fortrolig
rådgivning, som er tilgængelig, når
patienter og pårørende har behov for
støtte.

Genforskning i zebrafisk kan være
vejen frem for at mindske medfødt
hjertesygdom og være med til at ændre
fremtiden for børn og unge, da fiskenes
gener fungerer på samme måde som
menneskets.

Hjertelinjens tværprofessionelle team
bestående af hjertesygeplejersker, en
diætist, socialrådgiver, fysioterapeut
og psykolog, har under corona-krisen
haft endnu en vigtig funktion, da
hjertepatienter og pårørende i særlig
grad har været udfordrede i at navigere
i den nye virkelighed.

Forskningsprojektet vil kunne fortælle
os, hvilke gener, der er vigtige for
hjertets udvikling, og hvad der sker, hvis
generne ikke fungerer, som de skal,
og dermed kan være årsag til medfødt
hjertesygdom.

Støtter I Hjertelinjen, giver I endnu flere
hjertepatienter og deres nærmeste
mulighed for at søge støtte og
vejledning.

Din støtte kan bidrage til bedre forebyggelse, diagnose og behandling af
medfødt hjertesygdom og dermed være
med til at ændre livet for mange børn
fremover.

VÆLG JERES PARTNERPAKKE
LILLE PARTNERPAKKE

3.500 kr.

ekskl. moms/år

MELLEM PARTNERPAKKE

7.000 kr.

ekskl. moms/år

STOR PARTNERPAKKE

12.000 kr.

ekskl. moms/år

Minimums bindingsperiode på 12 måneder.

Minimums bindingsperiode på 12 måneder.

Minimums bindingsperiode på 12 måneder.

*Se modydelser på næste side

*Se modydelser på næste side

*Se modydelser på næste side

For yderligere spørgsmål er I velkomne til at ringe til vores partnerskabsansvarlige:
Mette Willenbrock Hattens | Tlf. 42 80 25 13 | E-mail: mhattens@hjerteforeningen.dk

PARTNERPAKKER
LILLE PARTNERPAKKE
I den lille pakke får din virksomhed:
•
•
•
•

Erhvervspartnerlogo til jeres website
Erhvervspartnerdiplom
Nyhedsmails
Virksomhedslogo samt link på Hjerteforeningens hjemmeside

3.500 kr.
ekskl. moms/år

MELLEM PARTNERPAKKE
I den mellemste pakke får din virksomhed:
•
•
•
•
•
•
•
•

Erhvervspartnerlogo til jeres website
Webbanner til brug i e-mailsignatur
Erhvervspartnerdiplom
Nyhedsmails
Jeres logo med link på Hjerteforeningens hjemmeside
Eksponering på Hjerteforeningens LinkedIn ifm. offentliggørelse af
nye erhvervspartnere
Hjerteredderkursus - 30 min. introkursus i genoplivning
Eksponering på TV-skærmen i forbindelse med Hjerteforeningens
årlige Hjertegallashow på TV2 Charlie (min. 2 gange)

7.000 kr.
ekskl. moms/år

STOR PARTNERPAKKE
I den store pakke får din virksomhed: 			
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erhvervspartnerlogo til jeres website
Webbanner til brug i e-smailsignatur
Erhvervspartnerdiplom
Jeres logo med link på Hjerteforeningens hjemmeside
Mindre virksomheds-feature på Hjerteforeningens LinkedIn
Eksponering på Hjerteforeningens LinkedIn ifm. offentliggørelse af
nye erhvervspartnere
Hjerteredderkursus - 30 min. introkursus i genoplivning
Nyhedsmails og mulighed for eksponering heri
Eksponering på TV-skærmen i forbindelse med Hjerteforeningens
årlige Hjertegallashow på TV2 Charlie (min. 4 gange)

12.000 kr.
ekskl. moms/år

SÆRLIG AFTALE
Ved beløb over kr. 12.000,- kontakt venligst Mette Willenbrock Hattens på tlf. 42 80 25 13 eller send en mail til mhattens@hjerteforeningen.dk

Erhvervspartnerskab, sponsorater og øvrige bidrag fra virksomheder
Jeres virksomhed kan få fuldt fradrag for donationer op til 16.600 kr. i 2020. En donation betragtes som en gave, der ikke giver adgang til en reklameydelse fx logomateriale
eller PR fra Hjerteforeningen. Der pålægges ikke moms på donationer til Hjerteforeningen. Jeres virksomhed kan som hovedregel få fuldt fradrag for et sponsorat til Hjerteforeningen af en hvilken som helst størrelse, såfremt I modtager en reklameydelse fx logomateriale eller PR i forbindelse med sponsoratet. I de fleste virksomheder kan et
sponsorat med en reklameydelse trækkes fra som en driftsudgift. Det er op til jeres virksomhed at bedømme, om I har lov til at fratrække beløbet som driftsomkostninger
(f.eks. reklameudgift) jf. statsskattelovens §6. Konsultér evt. jeres revisor eller jurist for at få afklaret spørgsmålet.
Alle sponsorater til Hjerteforeningen med en reklameydelse bliver pålagt moms på fakturaen. Jeres virksomhed skal selv sørge for at indberette donationer og sponsorater
til SKAT. Forskellen på en donation og et sponsorat til Hjerteforeningen er primært defineret af den modydelse, som Hjerteforeningen leverer til jeres virksomhed. Får jeres
virksomhed fx logomateriale eller omtale på sociale medier, vil der typisk være tale om et sponsorat, som pålægges moms, og som ofte er fuldt fradragsberettiget som
driftsomkostning i jeres virksomhed. En donation betragtes som en gave, der ikke nødvendigvis aktiverer en modydelse fra Hjerteforeningen. Der pålægges således ikke
moms på donationer, og donationer er fradragsberettigede op til 16.600 kr. i 2020.

