
I 2020 bliver Hjertegalla større 
end nogensinde. Flere ugers 
events kulminerer i årets store 
indsamlingsshow på TV – til 
fordel for Hjerteforeningen og 
Børnehjertefonden.  
 

Hjertegalla er blevet afholdt lige siden 2011 – sendt 
på TV 2 Charlie i den bedste sendetid. Showet har 
udviklet sig til et stærkt brand i målgruppen 50+, og 
nåede i 2019 ud til ca. 500.000 danskere. I år sendes 
showet lørdag d. 21. marts kl. 21 på TV 2 Charlie 
og via steaming på TV 2 Play.
 

Du har mulighed for at benytte 
showet til at vise Danmark og din 
kreds af kunder og samarbejds
partnere, at både din virksomhed 
og dine medarbejdere bakker op 
om hjertesagen.



D E T  K ÆM P E R  V I  F O R!
I Hjerteforeningen kæmper vi for det hjerte, der slår i os alle 
– for ingen skal stå alene, når lynet slår ned. Hver eneste 
dag tager vi kampen op for hjertet og for de 476.000 danske 
børn og voksne, der lever med en hjertesygdom. Takket 
være private donationer kan vi tilbyde alle patienter og 
pårørende gratis hjælp, støtte og rådgivning hos os. 

Vi støtter også ca. 45 forskere årligt i deres arbejde, 
ligesom vi investerer økonomiske midler  i en lang række 
forskningsprojekter. ”Copenhagen Baby Heart” er et godt 
eksempel – et projekt, hvor ca. 30.000 nyfødte blev skannet 
i løbet af projektets løbetid. Alene på det første år blev der 
identificeret 10 livstruende hjertefejl. 

S A M M E N  S K A L  V I  B E K Æ M P E :  
• 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  

S A M M E N  S K A L  V I  S I K R E : 
• At alle danskere kan træde til ved hjertestop 
• Udbredelsen af hjertestartere i det frie rum 
• At alle danske hjertepatienter kan få hjælp, støtte og rådgivning 
• At ingen børn og unge skal ryge i 2030

V I D S T E D U? 
På 20 år er det lykkedes at 
halvere antallet af dødsfald 

grundet hjertesygdomme – det 
kunne ikke lade sig gøre uden 

vores store investeringer i både 
 forskning og forebyggelse. 



H V E R T  H J E R T E S L A G  TÆL L E R . 
F O R  N Å R  H J E R T E T  S L Å R ,  E R  V I  I  L I V E .  

Når det slår rigtigt, har vi det godt. Og når det ikke slår, er det slut. 

Hvert slag tæller er tre små ord, der fortæller en stor historie, som vi alle instinktivt genkender.  

Vi lever kun, så længe hjertet slår.  
Vi ved, at et hjerte kan stoppe og at det kan ske helt uventet.  

Derfor er hvert eneste hjerteslag det vigtigste i verden.  
Hvert slag tæller, og det er bogstavelig talt et spørgsmål om liv eller død. 

Hvert slag tæller er også et kampråb for Hjerteforeningen.  
Vi kæmper for at flere overlever hjertesygdomme. For at hjertepatienter lever længere og bedre.  
For at forebygge hjertesygdomme. Og for at fortælle danskerne, hvordan de passer på hjertet.  

Hvert slag tæller er hele grundlaget for Hjerteforeningens arbejde.  
Vi kæmper for det hjerte, der slår i os alle sammen. 



TAK!

En bred vifte af virksomheder vælger 
hvert år at støtte hele Danmarks 
hjerte sag. Vær med og vis dine 
 medarbejdere, kunder og sam
arbejdspartnere, at hjertet i din 
virksomhed også banker for vores 
sag. Hjertegalla har stærkt fat i 
mål gruppen 50+ og når hvert år ud 
til knap 500.000 danskere, når det 
sendes på TV 2 Charlie og via 
 streaming på TV 2 Play. 
 
Med en donation i forbindelse med 
Hjerte galla træder du frem i front
linjen i kampen om dan skernes 
 hjerter. 
 
Din donation afgør mulig hederne 
for eks ponering, men for bare 
5.000 sikrer du: 
 
•  Firmanavn og bidrag på TVskærm 

under show 
•  Emailbanner 
•  Opslag til virksomhedens egne 

SoMe kanaler (tekst og billeder). 
•  Diplom 
 
For donationer over 50.000 opnår du 
bl.a. også:
 
•  Din virksomhed og virksomhedens 

logo vises på sponsorskærm
•  Din virksomhed takkes individuelt 

af værterne
•  Billetter til Hjertegalla showet

Se alle mulighederne og fordelene i sponsor oversigten på bagsiden. 
Bemærk: Virksomhedens bidrag bliver ikke tillagt moms. 
Og I kan fradrage udgifterne efter gældende skatte regler.



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
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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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www.hjerteforeningen.dk i 2020


