
Er insats är guld värd!
Rent vatten och frisk luft är i grunden en fråga om allas vår överlevnad. 
Gör en insats, bli miljösponsor åt Naturskyddsföreningen!

Anmäl ert intresse redan idag!

Frankeras ej. 
Naturskyddsföreningen 

betalar portot.

Svarspostnr
111 11 XXXX

Öppna och se vilket sponsorpaket 

som passar ditt företag bäst!

Bli miljösponsor 
– det är guld 
för naturen!



Brons och silver är också guld för naturen!

Miljön är utan tvekan vår tids viktigaste och mest omdiskuterade fråga. Som miljösponsor åt Naturskyddsföreningen 
stödjer ditt företag vårt viktiga och långsiktiga arbete för hållbar utveckling, ett bättre klimat och en friskare natur. 
Att vara miljösponsor ger dig även möjligheter att visa medarbetare, kunder och samarbetspartners ert miljöengagemang. 

Naturskyddsföreningen är Sveriges största natur- och miljöorganisation och vi arbetar för en bättre miljö, med natur-
frågor och för människors hälsa både i Sverige och globalt. Vi har kraft att förändra och vår styrka hämtar vi från vår 
gedigna kunskap, våra medlemmars stora engagemang och generösa bidrag från privatpersoner och företag. 

Upptäck alla möjligheter med att vara miljösponsor åt Naturskyddsföreningen! 
Läs mer om våra olika sponsorpaket nedan och anmäl ditt intresse redan idag!

Visa företagets miljöengagemang – bli miljösponsor!

Välj vilket sponsorpaket som passar ditt företag bäst!

Bli miljösponsor 
– det är guld 
för naturen!
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T Kontakta mig! 
Mitt företag är intresserat av att bli miljösponsor åt Naturskyddsföreningen!
Företag: 

Kontaktperson:

Adress:

Postadress:

Telefon

Epost:

Pul: Pate elisism odolenibh etummy nulpute tumsan henim eum in vel eu feuguercil iure ming er aliscil ismodo 
core feuis eum nulputpat. Ut ing ea accum zzriure euisl il ullan volorer ad tisi tat aliquisim num iriliqu ipisim 
zzriustrud dolor sis et essismo loboree tumsandio ent vullaor si bla commodit vendre tat luptat augait iure facip

Bli miljösponsor – det är guld för naturen! 
Fyll i och posta svarskortet redan idag! Vi kontaktar dig inom kort. 
Du kan också anmäla ditt intresse på www.naturskyddsforeningen.se/sponsor

Dessutom ingår i alla tre paketen:
- diplom att sätta upp i t ex foajé, konferensrum eller personalrum.
- en helårsprenumeration på Sveriges Natur, 5 nr per år.

- nyhetsbrev med senaste nytt från Naturskyddsföreningen.
- 20% rabatt i Naturbutiken, Naturskyddsföreningens webbutik. 

BronsSponsor

GuldSponsor

SilverSponsor

Ert bidrag: 5 000 kr per år
Som BronsSponsor får ni: 
- rätt att använda sponsorsymbolen i den egna marknadsföringen.
- ert namn presenterat på Naturskyddsföreningens hemsida och i en tackannons i Sveriges Natur. 
- ert namn visat på Naturskyddsföreningens riksstämma. 

Ert bidrag: 10 000 kr per år
Som SilverSponsor får ni allt som ingår i Brons-paketet plus: 

- att ert namn även presenteras i tackannonser i Veckans Affärer och MiljöRapporten.
- att er logo finns på Naturskyddsföreningens hemsida

Ert bidrag: 25 000 kr per år
Som GuldSponsor får ni allt som ingår i Silver-paketet plus:
- kort citat om varför ni sponsrar och länk till er hemsida på Naturskyddsföreningens hemsida. 
- två medarbetare inbjuds till Naturskyddsföreningens seminariedag
- ett ex av Naturskyddsföreningens årsbok




