Bliv sponsor for DKS
Som sponsor for DKS går din støtte blandt andet til arbejdet for mere
værdighed i sundhedssektoren for både patienter, pårørende og
sundhedspersonale.
Et sponsorat giver DKS mulighed for mere langsigtede strategier og er med til
at gøre det hele muligt.
Læs mere om DKS’ indsatsområder her Hvem er vi? | DKS (dks-forum.dk)

Som sponsor støtter du
-en god sag, samtidig med at du opnår en række fordele: CSR, skattefradrag,
positiv omtale, PR og kontakt til DKS’ målgruppe. Se mere uddybende
beskrivelse nedenfor.
De nærmere omstændigheder i forbindelse med et sponsorat aftales i
forbindelse med indgåelse af sponsoraftalen.

Mere om at være sponsor
Hvad kan virksomhederne få ud af at blive sponsor?
Svar:
1. At støtte en god sag og opfyldelse af virksomhedens Corporate Social
Responsibility (CSR)
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2. Virksomheder såvel som private kan få skattefradrag for donationer til DKS.
Private kan få til 17.000 kr. i 2021. For virksomheder gælder at udgiften kan
trækkes fra som fx reklameudgift, repræsentation mv. Læs mere på Skats
hjemmeside her
3.Positiv omtale: Virksomhederne kan få positiv omtale, blive nævnt på DKS’
hjemmeside, sociale medier og i medlemsbreve samt i forbindelse med
arrangementer.
4. Anden PR: Der kan udsendes en pressemeddelelse ved indgåelse af større
sponsoraftaler.
5. Større målgruppe: Adgang til målgruppen (sundhedspersonale) og dermed
få et supplement til egne kerneydelser.

Hvordan kan en virksomhed blive sponsor?
1. Donationer; engangs- eller faste årlige donationer
2. Ting/tjenesteydelser (fx. gratis lån af lokaler, sommerhus til
bestyrelsesmøde eller mini retræte, blomster, regnskabsrevision, bøger,
te/chokolade, hotelophold til hvervekampagner, forskelligt merchandise
til landsmøder osv.)

Hvorfor søger DKS sponsorer?
I DKS bruges der en del tid og medarbejderressourcer på at tænke i at skaffe
de nødvendige økonomiske ressourcer til de forskellige indsatsområder. Den
langsigtede plan er at blive selvfinansierende i 2024, og for det bliver muligt,
har vi brug for faste sponsorater og gaver.
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Faste sponsorater giver mulighed for at arbejde med mere langsigtede
strategier og en mere forudsigelig økonomi.
Faste sponsorater gør samtidig, at medarbejderressourcerne kan fokuseres på
indsatsområderne og ikke på at skaffe de nødvendige midler.
Vi har derfor brug for flere private, små eller store virksomheder, der vil indgå
en aftale med DKS, om en eller anden form for sponsorat, og her har vi brug
for hjælp.

Vil du høre mere?
Så fortæller vi gerne mere om, hvordan vi arbejder med sygepleje med
mening til det hele menneske, både patienter, pårørende og
sundhedspersnale.

Kontakt
Udviklings konsulent Annette Langdahl
Mail kontakt@dks-forum.dk
Mobil: 40445768
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