Klimaet er udfordret

Klimaudfordringer fylder mere og
mere hos danskerne, og vi forsøger
allerede at leve mere klimavenligt
ved at sortere affald, mindske kødforbruget og rejse mere miljøvenligt.
Mange virksomheder tager også
deres ansvar alvorligt og gør meget
for at mindske deres klimaaftryk.

Skov er en del af løsningen

Ifølge FN’s Klimapanel er det at
plante flere træer og bevare mere
gammel skov et vigtigt bidrag til at
bekæmpe klodens CO2-aftryk, da
træerne hjælper os med at opsamle
den CO2, som truer vores planet.
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Sammen skal vi plante flere
træer fordi ...
... flere træer er en central del
af klimaløsningen. Og fordi mere
skov er med til at give os:
• renere drikkevand
• bedre luftkvalitet
• flere levesteder til dyr og planter
• et værn mod oversvømmelser
• flere områder til vores friluftsliv.

Vær med, når hele
’Danmark planter træer’
og gør mere for klimaet
Støt op om ’Danmark planter træer’, når hele Danmark gør
mere for klimaet den 30. maj 2019.
TV 2 og Danmarks Naturfredningsforening vil gøre mere
for klimaet. Det er vores mission at engagere danskere,
fonde og virksomheder i et fællesskab om at gøre en lille
forskel i det store billede.
Med det første store tv-indsamlingsshow for klimaet herhjemme vil vi sætte spot på løsning af klimaudfordringen,
og vi vil samle penge ind til at skabe mere skov i Danmark.
Det hele kulminerer i et nyt og anderledes indsamlingsshow
live på TV 2.
Vi har brug for hjælp
Vi vil plante én million træer i Danmark for klimaet og et
træ koster kun 20 kroner. Men vi har brug for hjælp fra
alle: Både danskere, fonde, organisationer og virksomheder, hvis vores mål skal lykkes.
Jeres virksomhed kan også være med til at købe træer
og blive en del af klimaløsningen...
... men vi har travlt. Det haster med at skabe opmærksomhed og finde løsninger for klimaet. Derfor ligger det store
indsamlingsshow på TV 2 allerede Kristi Himmelfartsdag
den 30. maj 2019.
Læs mere om vores fælles indsats for klimaet og de mange
støttemuligheder for virksomheder på de næste sider.

Støt klimaet på www.danmarkplantertræer.dk

Sådan kan din virksomhed
støtte ’Danmark planter træer’
Eksempler på støttelogoer, som
virksomheden må bruge resten
af 2019:

Facebook- og Instagram-opslag

Mailsignatur

Facebook-cover

Støt online nu
Hvor mange træer vil jeres virksomhed donere til klimaet
for at sikre vores fælles fremtid?
1.

Gå ind på www.danmarkplantertræer.dk
og vælg ”Støt som virksomhed”.

2.

Vælg det beløb, I vil støtte med, og den
støttespakke, som I ønsker.

3.

Udfyld informationer om virksomheden og få
tilsendt en faktura. Beløbet tillægges moms.

Vælg støttebeløb fra 5.000 til 500.000 kroner, så planter vi
henholdsvis fra 250 til 25.000 træer i Danmark.
Få støttepakken
Efter indtastning af firmaets data vil I modtage jeres støttepakke, som svarer til beløbet. Pakken leveres på mail til
kontaktpersonen og indeholder bl.a. ’Danmark planter træer’-støttelogoet 2019, som virksomheden må bruge i mails,
på hjemmeside og på sociale medier resten af året.
Få vist firmanavn og beløb direkte på tv
Under hele udsendelsen den 30. maj tager vi imod bidrag
fra danskerne og offentliggør løbende resultater under
liveshowet. Virksomheder og fonde, som har støttet kampagnen før udsendelsen, kan få vist firmanavn og beløb direkte på tv.
Se på næste side, hvilke muligheder I har som virksomhed.
Personlig kontakt
Har I spørgsmål eller ønsker I at høre mere om mulighederne, så kontakt os på plant@dn.dk

På forhånd tusind tak for jeres støtte til klimaet.

Støttepakker for virksomheder

Se herunder, hvor meget visning virksomheden får, og hvor mange træer I er med til at plante.
Støt med træer
Støt med kroner

Alle beløb tillægges moms

E-mail støttebanner til mail-signatur
Lad jeres medarbejdere vise, at I støtter klimaet

Støttelogo til hjemmeside
Vis omverdenen, at I støtter klimaet

Støttelogo til sociale medier
Vis jeres følgere, at I støtter klimaet

Firmanavn krediteres på kampagnesitet
Vis, at I støtter sammen med andre virksomheder

Firmanavn og beløb under tv-liveshow
Vis alle tv-seere, at I støtter klimaet

Firmalogo og beløb vises på kampagnesitet
Vis, at I støtter sammen med andre virksomheder

Firmalogo og beløb vises under tv-liveshow
Vis endnu tydeligere alle tv-seere, at I støtter

Firma takkes i magasinet Natur & Miljø nr. 4
Vis 270.000 læsere, at I støtter klimaet
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Støt på www.danmarkplantertræer.dk

Virksomhedens støtte er fradragsberettiget

Ved støtte over 500.000 kr. kan der være andre muligheder. Kontakt Lone Norup, markedschef, direkte på
tlf. 3119 3262 eller send en mail til Lone@dn.dk

Når der i forbindelse med et bidrag indgår et element af reklameydelse,
har virksomheden som hovedregel fradrag for beløbet som driftsomkostning, jfr. Skattelovens § 6. Andre gaver er fradragsberettiget op til 16.300
kr. for året 2019, jfr. Ligningsloven § 8A.

Om ’Danmark planter træer’
Det går pengene til
Alle kan købe et træ for 20 kroner,
og vores målsætning er at plante en
million træer i Danmark. Men bevaring af eksisterende skov er også et
vigtigt element for at gøre mere for
klimaet. Derfor har vi valgt, at overskuddet af de indsamlede midler
fordeles således:






Plantning af træer i nye
danske Folkeskove
Opkøb og bevaring af
rydningstruet dansk skov
Bevaring af rydningstruet
udenlandsk skov.

Op til én million træer, fordeler vi
overskuddet af de indsamlede midler med 80 procent til nyplantet
skov og 20 procent til bevaring af
eksisterende skov.
’Danmark planter træer’ samarbejder med Growing Trees Network
Foundation, der har stor erfaring i
at etablere Folkeskove.
De nye træer vil få mulighed for at
vokse sig store og stærke. På den
måde er din støtte med til at sikre
mere skov i Danmark, der kan opsuge og tilbageholde CO2 fra atmosfæren. Og på sigt kan de nye skove
blive værdifulde levesteder for dyr
og planter.
Læs mere på
www.danmarkplantertræer.dk

’Danmark planter træer’ er et samarbejde mellem TV 2
og Danmarks Naturfredningsforening. Vi vil sammen med
danskerne gøre en positiv forskel for klimaet ved at plante
én million træer.
Før og under live-showet
I ugerne op til vores store indsamlingsshow vil man møde
’Danmark planter træer’ på TV 2’s flader både på tv, digitalt
på tv2.dk og på sociale medier.
Det hele kulminerer i et stort indsamlingsshow på TV 2 Kristi Himmelfartsdag, torsdag 30. maj.
Puk Elgaard og Mikkel Kryger er værter for et show med
underholdning, gennemstillinger til hele landet og masser
af sammenhold, når vi med hjælp fra danskerne og virksomhederne forsøger at nå målet om at kunne plante én
million træer.
Virksomheden under live-showet
Virksomheder og fonde, som har støttet kampagnen op til
udsendelsen, kan få vist firmanavn og beløb direkte på tv,.
Dog skal vi have modtaget jeres henvendelse senest 27.
maj kl. 15.
Hvor mange træer vil jeres virksomhed donere til klimaet for at
sikre vores fælles fremtid?

Støt klimaet på www.danmarkplantertræer.dk

