TILLSAMMANS
FÖRÄNDRAR VI
ESKILSTUNA
Allt fler företag vill vara med och påverka samhällsutvecklingen. Det är vi väldigt glada för.
När du blir vänföretag eller huvudpartner visar du att ditt företag tar ett lokalt samhällsansvar
samtidigt som du hjälper eskilstunabor i utsatthet till ett bättre liv.
Ni väljer företagsstöd utifrån tre nivåer och till vilken verksamhet ni vill rikta ert stöd. Vi
erbjuder i grunden ett brinnande engagemang som ni som företag får ta del av tillsammans
med era medarbetare och kunder. Ni får tillgång till nätverksträffar, föreläsningar, exponering
och associationsrätt till Eskilstuna Stadsmissions varumärke och verksamheter.
Jag ser fram emot fortsatt kontakt om hur just du och ditt företag kan investera i ett
medmänskligare Eskilstuna.
Caroline Kallenberg,
Insamlings- och kommunikationschef
Tfn. 073-773 57 79
E-post. caroline.kallenberg@eskilstunastadsmission.se

Så vet du att din gåva gör nytta!

Vi arbetar hela tiden för att använda våra gåvor så effektivt som möjligt.
Eskilstuna Stadsmission har 90-konto och granskas av Svensk
Insamlingskontroll. Vi är också medlemmar i Giva Sverige som arbetar för
etisk och professionell insamling och vi följer deras kvalitetskod.

vänföretag från 25 000 kr

Som vänföretag får ni:
Använda en särskilt framtagen vänföretaglogotyp.
Omnämnande med ert företagsnamn i vår årliga tackannons i tidningen Affärsliv.
Inbjudan till en tacklunch där vi berättar om året som gått.
Vårt digitala nyhetsbrev.

Som vänföretag får ni:
Synas tillsammans med Eskilstuna Stadsmission
Använda en särskilt framtagen vänföretaglogotyp och kommunikationsmaterial,
innehållande bland annat mailsignatur.
Omnämnande med ert företagsnamn i vår årliga tackannons i tidningen Affärsliv.
Exponering på vår webbplats om att ni stödjer Eskilstuna Stadsmission.
Vårt digitala nyhetsbrev.
Möjlighet till engagemang och nätverkande
Inbjudan till en givarmiddag med övriga sponsorer där vi berättar om året som gått och
vad som ligger framåt.
Besök i, och presentation av, den verksamheter ni riktat er investering till.

huvudpartner från 150 000 kr

Som huvudpartner får ni:
Synas tillsammans med Eskilstuna Stadsmission
Accociationsrätt till Eskilstuna Stadsmissions logotyp.
Använda en särskilt framtagen vänföretaglogotyp och kommunikationsmaterial,
innehållande bland annat mailsignatur.
Synas med er logotype i vår årliga tackannons i tidningen Affärsliv.
Exponering på vår webbplats om att ni stödjer Eskilstuna Stadsmission.
Vårt digitala nyhetsbrev.
Möjlighet till engagemang och nätverkande
Inbjudan till en givarmiddag där vi berättar om året som gått och vad som ligger framåt.
Besök i, och presentation av, den verksamheter ni riktat er investering till.
Föreläsning för era medarbetare med Eskilstuna Stadsmissions kunniga personal inom
området social hållbarhet.

