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 siden 2011 – sendt på
TV 2 Charlie i den bedste sendetid. Showet har
udviklet sig til et stærkt brand, 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 streaming
på TV 2 Play.

Benyt showet til at vise Danmark
og din kreds af kunder og
samarbejdspartnere, at både din
virksomhed og dine medarbejdere
bakker op om den livsvigtige
hjertesag.

VIDSTE DU?

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. Men der dør
stadig 33 om dagen af hjertesygdom.

DE T K ÆMPER VI FOR!
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 støtte fra private og virksomheder kan vi
tilbyde alle patienter og pårørende gratis hjælp, støtte og
rådgivning.
Vi støtter også ca. 45 forskere årligt i deres arbejde,
ligesom vi investerer økonomiske midler i en lang række
forsknings-projekter. ”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.

SAMMEN SK AL VI BEK ÆMPE:

•
•
•
•

Hjertesygdomme som er verdens hyppigste dødsårsag.
At knap 500.000 danskere lever med hjertesygdomme
At mere end hver fjerde dansker dør af hjertesygdomme
At hjertefejl er den hyppigste medfødte misdannelse

SAMMEN SK AL VI SIK RE:

•
•
•
•

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

TA K !
En bred vifte af virksomheder vælger hvert år at støtte
hele Danmarks hjertesag. Vær med og vis dine
medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere, at hjertet
i din virksomhed også banker for vores sag. Hjertegalla
når hvert år ud til knap 500.000 danskere, når det sendes
på TV 2 Charlie og via s
 treaming på TV 2 Play.
Med en donation i forbindelse med Hjertegalla træder du
frem i frontlinjen i kampen om danskernes h
 jerter.

Se alle mulighederne og fordelene i sponsoroversigten på bagsiden. Bemærk: I kan fradrage udgifterne efter gældende skatteregler.

For blot 5.000 kr. får du:

For 50.000 kr. får du bl.a. også:

•	Firmanavn og bidrag på TV-skærm under show
•	E-mail-banner
•	Opslag til virksomhedens egne SoMe-kanaler (tekst og billeder).
•	Diplom

•	Din virksomhed og virksomhedens logo
vises på sponsorskærm
•	Din virksomhed takkes individuelt af værterne
•	Billetter til Hjertegalla-showet
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