
Hjertegalla – lørdag den 9. marts 

Støt op om hjertesagen 
– og bring din virksomhed frem på skærmen



Hjertegalla 2019 
– til hele Danmark 
I 2019 bliver Hjertegalla større end nogensinde - kulmina-
tionen på flere måneders forberedelse og et års dedikeret 
arbejde i hjertesagens tjeneste. 
Vi tilpasser indholdet for at gøre hjertesagen endnu mere 
aktuel, personlig og vedkommende - i spændingsfeltet mellem 
liveomstillinger, regionale indsamlingsindslag, bil-lotterier, 
personlige beretninger og live-musik med de bedste danske 
og internationale kunstnere.  
Det hele for igen at sætte hele DANMARKS hjertesag på dags-
ordenen – ikke bare til seerne på TV 2 Charlie, men til hele 
Danmarks befolkning takket være samarbejdet med TV 2 Play, 
der gør Hjertegalla helt gratis.  
 

TV 2 Charlie er Hjerteforeningens faste samarbejdspartner  
– et kommercielt partnerskab der har eksisteret gennem  
Hjertegallas snart niårige historie. I kernemålgruppen 50 
år+ er TV 2 Charlie på vej til den attraktive status som et 
såkaldt powerbrand – den stærkeste position, et brand kan 
have. Kanalen kan i dag ses af 73 % af danske husstande og 
er den tredje, mest sete kommercielle kanal i Danmark. 

I Hjerteforeningen er vi så taknemlige for at også TV 2 Play 
støtter op om hele Danmarks hjertesag – og har tilbudt at vise 
Hjertegalla LIVE og GRATIS for alle danskere uden mulighed 
for at følge med på TV 2 Charlie.



Din virksomhed kan 
være med til at 
redde liv 
Hjerteforeningen og Børnehjertefonden 
kæmper for det hjerte, der slår i os alle – for 
ingen skal stå alene, når lynet slår ned.

Jeres donation er med til at redde liv – for 
HVERT SLAG TÆLLER, og kan bl.a. hjælpe os 
i arbejdet for at uddanne danskerne i livred-
dende førstehjælp og udbrede antallet af 
tilgængelige hjertestartere i Danmark.  

Sidste år brugte  
vi pengene på
Hjerteforeningen er ikke på finansloven og 
derfor helt afhængig af indtægter fra dona-
tioner, medlemskaber og erhvervspartnersk-
aber. 

Vi er dybt taknemmelig for al støtte og arbe-
jder hårdt år efter år for at investere pengene 
til gavn for landets hjertepatienter gennem 
sundhed, rådgivning og forskning. 
Lige nu støtter vi fx ca. 45 forskere i deres 
forskningsarbejde, ligesom vi investerer  
økonomiske midler i en lang række forsknings- 
projekter. ”Copenhagen Baby Heart” er et 
godt eksempel – et projekt på bl.a. Rigshos-
pitalet, hvor ca. 30.000 nyfødte forventes at 
blive skannet i løbet af projektets løbetid. På 
det første år er der allerede identificeret 10 
livstruende hjertefejl og langt flere babyer 
med Ventrikel Septum Defekt (hul i hjertet) 
end hidtil antaget, (3 % af alle nyfødte). 

Synlighed 
Hjertegalla er det årlige indsamlingsshow 
- til fordel for Hjerteforeningen og Børne- 
hjertefonden. I 2019 sendes det på TV 2  
Charlie og TV2 Play (gratis). 
Med en donation kan din virksomhed gå  
forrest i den fælles kamp for hjertesagen. 

Vi tilbyder
• Diplomer og støttemateriale, der viser 

kunder, samarbejdspartnere og med- 
arbejdere, at I tager ansvar for en al-
vorlig og livsvigtig sag, der kan ramme 
os alle.  

• Eksponering af virksomheden i Hjerte- 
galla til flere end 500.000 danskere.  

• Fordele for både virksomheden og dine 
medarbejdere ved samarbejdet med  
Hjerteforeningen og Børnehjertefonden.  

Se alle mulighederne og fordelene i spon-
soroversigten på bagsiden

Sammen skal vi 
bekæmpe: 
• Hjertesygdomme er verdens hyppigste 

dødsårsag. 
• Knap 500.000 danskere lever med  

hjertesygdomme 
• Mere end hver fjerde dansker dør af  

hjertesygdomme 
• Hjertefejl er den hyppigste medfødte 

misdannelse 



PLUS-PARTNER
10.000 kr.

PARTNER
5.000 kr.

BRONZE
25.000 kr.

GULD
100.000 kr.
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2 X 4 X 6 X

2

8 X 10 X      12 X

EKSKLUSIV
250.000 kr.

4

SØLV
 50.000 kr.

Overrækkelse af virksomhedens bidrag på scenen

Virksomheden takkes individuelt af 
værterne

Virksomhedsnavn og logo vises på 
sponsorskærm

Billetter til Charlies Hjertegalla

Virksomhedsnavn, og bidragsstørrelse 
vises løbende på skærmen

Eksponering af virksomhedens navn og logo 
eksponeres på www.hjertegalla.dk og på 
www.hjerteforeningen.dk i 2019

Diplom der viser, at virksomheden 
bakker op om Hjerteforeningens og 
Børnehjertefondens arbejde

Hjerteforeningens støtte-logo og e-mailbanner til 
brug på firmaets website, 
mails og sociale medier

Hjerteforeningens medlemsblad i 2019

HJERTEGALLA
Alle beløb er ekskl. moms
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