
Erhvervspartnerskab med CARE
2022

http://www.care.dk/
https://www.facebook.com/caredanmark/
https://www.instagram.com/caredanmark/
https://www.linkedin.com/company/care-danmark
https://twitter.com/CARE_Danmark?lang=en


Styrker kvinder i 
kampen mod fattigdom
og klimaforandringer



Hvorfor CARE?
I verdens fattigste lande har klimakrisen og det ekstreme 

vejr katastrofale konsekvenser. Tørker, storme og 

oversvømmelser slår husdyr ihjel, ødelægger høsten, 

jævner hjem med jorden og skaber voldsomme konflikter 

om jord og vand. Det rammer især kvinderne hårdt. 

Kvinderne er i forvejen mest udsatte og kæmper allerede 

mod sult, fattigdom og ulighed, og med klimakatastroferne 

har kvinderne fået endnu en fjende i kampen for at 

overleve.

Vi støtter kvinderne i klimakrisens brændpunkter, fordi de 

er nøglen til en bedre fremtid. Ved at styrke kvinderne med 

klima-smart landbrug, uddannelse og politisk indflydelse 

støtter vi dem i deres kamp for at kunne overleve 

klimakatastroferne og samtidig bekæmpe den 

grundliggende ulighed. På den måde skaber kvinderne 

varig forandring og en fremtid uden sult og fattigdom for 

både sig selv og deres børn. 

Der er brug for mere økonomisk støtte til kvinderne i 

klimakrisens frontlinje. Med din støtte kan du være med til 

at give en kvinde de nødvendige redskaber, så hun både 

nu og i fremtiden kan give sine børn mad, vand og en 

værdig fremtid uden sult og fattigdom på trods af 

klimakatastrofer.



Info om 
skatte- og 
fradragsregler

CAREs virksomhedsaftaler indeholder en række reklamemæssige ydelser og er 
derfor fuldt fradragsberettigede.

Finansiering af eksempelvis en spare-låne-gruppe til 10.000 kroner kan derfor 
trækkes fra som reklameomkostning.

Den momsmæssige vurdering er den samme som den skattemæssige vurdering og 
følger derfor denne. For mere information se SKATs momsvejledning.

Foretrækker din virksomhed i stedet at foretage en donation, er bidraget 
fradragsberettiget efter Ligningsloven. Der kan fratrækkes 17.200 kroner i 2022.



CAREs Støtte-produkter

• Solcellekomfurer (Værdi: 2827 kr. – dækker et fælles solcelle-komfur til en gruppe kvinder)

• Mobile køkkenhaver (Værdi 803 kr. – dækker en mobil køkkenhave til en kvinde)

• Kyllinger (Værdi: 500 kr. – dækker 20 kyllinger til en familie)
• Cashewnødde-træer (Værdi: 510 – dækker 2 Cashew-nøddetræer til en familie)

• Spare-låne-grupper (Værdi: 1219 kr. – dækker alle udgifter til en hel spare-låne-gruppe, 16 kvinder)
• Biogas-anlæg (Værdi: 2199 kr. – dækker et biogas-anlæg til en familie)

• Nødhjælpspakken (Værdi: 341 kr. – dækker et telt til en familie på flugt)

https://care.dk/have-i-gave
https://care.dk/solcellekomfur
https://care.dk/biogas
https://care.dk/noedhjaelpspakke
https://care.dk/cashewnoedder
https://care.dk/kylling
https://care.dk/spare-laane-grupper
https://care.dk/solcellekomfur
https://care.dk/have-i-gave
https://care.dk/kylling
https://care.dk/cashewnoedder
https://care.dk/spare-laane-grupper
https://care.dk/biogas
https://care.dk/noedhjaelpspakke


Pris-eksempler
– Årligt bidrag

For 7.500 KR. får I: 

• 2023 -opslag til jeres egne SoMe-kanaler 
(tekstoplæg, billeder og/eller video leveres af 
CARE)

• Eksponering af virksomhedens navn og logo på 
care.dk i 2023

• Diplom der viser, at din virksomhed bakker om 
CAREs arbejde 

• CAREs støtte-logo og e-mailbanner til brug på 
jeres website, mails og sociale medier



Pris-eksempler
– Årligt bidrag

For 15.000 KR. får I: 

• Samme vilkår som 7.500-pakken

+

• 2023 -opslag på CAREs LinkedIn-profil (Tilrettelægges 
af CARE i samarbejde med virksomhed)

• Mulighed for at kunne bruge CAREs kampagnecontent 
på egne sociale kanaler, fx:

• Påske-kampagne – Giv påskekyllinger til en pige

• Julekampagne – Giv en have i gave (CAREs mobile 
køkkenhaver)

• CAREs 7 Klimaråd – sænk dit CO2-forbrug til glæde for kloden 
og pengepungen



Pris-eksempler
– Årligt bidrag

For 50.000 KR. får I: 

• Samme vilkår som 15.000-pakken

+

• Mulighed for at indgå som partner i en af CAREs 
årlige kampagner, fx:

• Påske-kampagne – Giv kyllinger til en pige 
(Støtteprodukt: Kyllinger)

• Julekampagne – Giv en have i gave (Støtteprodukt: 
Mobile køkkenhaver)

• CAREs 7 Klimaråd – sænk dit CO2-forbrug til glæde for 
kloden og pengepungen



Pris-eksempler
– Årligt bidrag

Partnerskaber over 100.000 kr.
bliver tilrettelagt i en firmaaftale, 
der skræddersyes efter dialog og 
aftale ud fra analyse af begge 
brands, målgrupper – samt særlige 
ønsker og behov.


