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FÖRETAGSVÄN 2020

TILLSAMMANS MOT CANCER



Diplom

FÖRETAGSPAKET
Välj mellan flera olika digitala paket som visar ert engagemang i kampen mot cancer.  
Paketet gäller under ett år och så snart beställningen är gjord får ni tillgång till materialet. 

MATERIAL I PAKETEN
Med materialet visar ni ert stöd för Cancerfonden samtidigt som ni sprider vårt viktiga budskap 
vidare till kunder, leverantörer och medarbetare. 

Så kan ert företag 
stödja Cancerfonden

Enheterna finns även på engelska.

Grund
5 000 kr

Diplom att skriva ut och rama in

Digitalt figurmärke

Banner att publicera  
på er webbplats

Digitalt nyhetsbrev med information om  
vår verksamhet och forskningens framsteg

Exponering av ert företagsnamn  
på Cancerfondens webbplats

 Helårsprenumeration på  
Cancerfondens tidning Rädda Livet

 Annons i Cancerfondens  
tidning Rädda Livet

Exponering av ert företags logotyp på  
Cancerfondens webbplats

Delningsbild till sociala medier  
samt Facebook-cover bild

Lilla
10 000 kr

Mellan
20 000 kr

Stora
50 000 kr

 



































Banner 730 x 150

Digitalt figurmärke.

Delningsbild i sociala 
medier1000 x 1150Facebook cover 851 x 315

Registrera er på 
cancerfonden.se/ 

foretagsvan  
eller ring 

020-59 59 59 
för personlig 

service.

Tidningen  
Rädda Livet

           råd till           den som har drabbats av cancer

Forskning på  frammarsch
¨ Rekordbeloppdelas ut till svenskcancerforksning ¨ Ny behandlingprövas vid svårleukemi¨ Fler drabbas – men dubbelt så många överlever

RUTH PALMER: 

Årets cancerforskare söker svaret på cancergåtan 

Hur påverkas relationen
när en blir sjuk?

KÄRLEK OCH CANCER

»   Framstegen  är fantastiska«ARTISTEN EMIL JENSEN OM  SORGEN EFTER SIN SYSTER  OCH FRAMTIDSHOPPET 

Cancerlinjen
svarar på 

frågor om
cancer

3

RäddaLivet
NR 1    2019

»Ingenting  kan stoppa mig«

Tidningen till dig som stödjer  CANCERFONDEN

Ert företagsnamn

logotyp logotyp logotyp logotyp logotyp logotyp logotyp logotyp logotyp logotyp logotyp 
logotyp logotyp logotyp logotyp logotyp logotyp logotyp logotyp logotyp

STÖD OSS

FÖRETAGSPAKET

BLI FÖRETAGSVÄN



Bli Företagsvän


