
SAMMEN 
FORVANDLER
VI FREMTIDEN
Skab mere mening i din virksomhed 
i samarbejde med Promissio



Promissio har arbejdet i Afrika i mere end 70 år. Vi trækker på vores brede 
erfaring og solide kendskab til udviklingsarbejde, når vi indgår projekter med 
vores mangeårige samarbejdspartnere i Etiopien og Liberia. Vi har set, at det 
giver mening, og vi ved, at det også 
kan give mere mening ind i din  
virksomhed.

Ved at indgå et samarbejde med 
Promissio, står det klart, at I er en 
socialansvarlig virksomhed med et 
internationalt perspektiv. Det skaber 
god arbejdslyst blandt medarbejd- 
erne og respektfulde relationer til 
netværk og forretningsforbindelser. 

FORVANDL FREMTIDEN ALLEREDE I DAG
Opret en aftale med Promissio, som forvandler fremtiden for verdens fat-
tigste og skaber  mere mening i din virksomhed. Vidste du, at et firma  
udover sponsorater kan give gaver, som kan trækkes fra i skat? Vi står 
klar med vejledninger til revisoren, uanset hvilket støttebeløb du vælger.

Kontakt erhvervsansvarlig Per Jerup på per@promissio.dk.

Som Promissios erhvervspartner er  
I med til at forvandle fremtiden for indbyggere  
i nogle af verdens fattigste lande.  
Dét er et arbejde, der giver mening.

• •
Oplevelsen af mening er så vigtig, 
at den påvirker vores oplevelse af 

arbejdslyst mere end både løn,  
resultater og kolleger tilsammen.

God Arbejdslyst indeks 2016

•
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BRONZE-PARTNER KR. 2.000+
Når din virksomhed støtter Promissio med mindst 2.000 kr. årligt modtager I:

• Logo og link på promissio.dk
• Diplom som bevis på partnerskabet
• Opdateringer om partnerskabet og aktiviteterne mindst én gang om året

SØLV-PARTNER KR. 10.000+
Vil du have mere ud af din CSR-aftale? Du får samme fordele som et  
Bronze-partnerskab, og samtidigt muligheden for at støtte et specifikt projekt:

• Logo og link på promissio.dk
• Diplom som bevis på partnerskabet
• Opdateringer om partnerskabet og aktiviteterne mindst én gang om året
• Støttelogo til brug i egne medier
• Støt et specifikt projekt
• Løbende opdateringer fra det specifikke projekt, så du kan  

følge udviklingen

GULD-PARTNER KR. 25.000+
Vi du have hele pakken? Med et sponsorbeløb på mindst 25.000 kr. får du sam-
me muligheder som Sølv-partnerne, og samtidigt den unikke mulighed for at 
få en Promissio-medarbejder ud til et sponsorarrangement i virksomheden og 
besøge projektet:

• Logo og link på promissio.dk
• Diplom som bevis på partnerskabet
• Opdateringer om partnerskabet og aktiviteterne mindst én gang om året
• Støttelogo til brug i egne medier
• Støt et specifikt projekt
• Løbende opdateringer fra det specifikke projekt, så du kan følge  

udviklingen
• Besøg i din virksomhed, hvor vi fortæller om projektet og aktiviteterne.
• Mulighed for at vi i fællesskab arrangerer en tur til projektet



• •
”Jeg kan mærke, når mine medarbejdere 
er tændte af ’meningen’ i vores arbejde. 
Det er den samme ild, som brænder hos 
vores medlemmer, og som kan sprede 

sig til dine kunder.”
Frede Ruby Østergaard

Generalsekretær

•

TORVET  •  Katrinebjergvej 75  •  8200 Aarhus N 
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