SVENSKA

KOM MED SOM SPONSOR

Supporting children with critical illnesses

HJÄLP OSS ATT HJÄLPA
SVÅRT SJUKA BARN
Ert företag har möjlighet att delta tillsammans med
Team Rynkeby att kämpa för att övervinna allvarliga
barnsjukdomar i Finland.
Team Rynkeby har varit med och hjälpt allvarligt sjuka barn i över 20 års tid
- största delen av donationsmedlen har riktats till förmån för forskningen av
cancersjukdomar som drabbar barn. Under 2022 har vi inom hela projektet
samlat in ytterligare 10.4 miljoner Euro till förmån för välgörenhet. Totalt har
vi inom hela projektet samlat in över 85 miljoner Euro till förmån för svårt
sjuka barn. (tilläggsuppgifter www.team.rynkeby.fi)
Team Rynkeby inklusive serviceteamet fungerar som ambassadörer för
Barn cancerorganisationer. Med sin egen verksamhet, tillsammans med
deltagarnas familjer, olika organisationer och nätverk, Team Rynkeby
möjliggör långsiktigt forskningsarbete. I dagens läge tillfrisknar sex av
sju barn som insjuknat i cancer. Trots detta lämnar sjukdomen långvariga
biverkningar hos hälften av dessa barn. Därför har under de senaste åren
även riktats medel till forskning för dessa långvariga biverkningar.

TEAM RYNKEBY – ETT
EUROPEISKT CYKELPROJEKT
Team Rynkeby är ett europeiskt
välgörenhetscykellag som varje sommar
cyklar till Paris och som samlar medel till
allvarligt sjuka barn.
Projektet fick sin början 2002 när 11 amatörcyklister. med
koppling till företager Rynkeby Foods (Dansk saftfabrik),
bestämde att de ville cykla till Paris för att förbättra
sin kondition samtidigt som de ville se målgången av
cykeltävlingen Tour de France.
Alla Team Rynkeby deltagare står själva för sina kostnader.
Administrationskostnaderna täcks gemensamt genom Eckes –
Granini, deras brand Rynkeby, God Morgon, Hohes C, Granini
tillsammans med välgörenhetsorganisationerna som Rynkeby
stöder. De administrativa kostnaderna överstiger aldrig 12% av
de insamlade medlen oberoende av summan för insamlingen.
År 2022 deltog mer än 2 000 cyklister och 500 servicedeltagare
i 62 lag från 9 olika nationer bestående av Danmark, Sverige,
Finland, Norge, Island, Färöarna, Tyskland, Schweiz och Belgien.

ANVÄND ER SPONSRING
Som sponsor till Team Rynkeby ger man inte bara pengar till ett gott ändamål. Du hjälper också till att synliggöra en
hälsosam livsstil och att sätta barn med kritiska sjukdomar på agendan i hela Europa.
Ditt stöd skapar respekt och erkännande hos dina kunder och leverantörer och ger samtidigt en stolthet till dina
medarbetare.

Det finns många sätt på vilka du kan använda sponsringen i din egen
kommunikation och PR:
Var synlig på cykelkläderna och på www.team-rynkeby.fi
Visa Team Rynkebys sponsorbanner på din hemsida och i e-postsignaturen
Använd bilder, filmer och grafiska element i din egen marknadsföring
Prata om din sponsring på Facebook, Instagram och LinkedIn
Synliggör diplomet så att alla kan se att du stöttar Team Rynkeby

VÄLJ DET SPONSORPAKET SOM PASSAR ER BÄST!
Logon i
flera
länder

Antal logon
Antal logon på Sponsorpå teamdräkten följebilarna** diplom
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1
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1
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Silver
Brons

Från
500 EUR

Team*

*

*Teamsponsorering - stötta det lokala teamet med produkter eller ett ekonomiskt bidrag. Håll teamdeltagarnas utgifter nere och möjliggör att få
fram nya produkter i teamen.
** Det är på sponsorns ansvar att leverera material för tejpning av bilar till det team man ingått avtal med.
*** Sponsorn ansvarar för att ta fram material som text, erbjudanden eller länk till egen webbplats, samt att koordinera med landschefen.

STÖD TEAM RYNKEBY FONDENS ARBETE

FINLAND
stöds av

KONTAKT: LEA KOIVISTO, COUNTRY MANAGER FINLAND, +358 40 551 8159, LMCK@TEAM-RYNKEBY.COM
WWW.TEAM-RYNKEBY.FI

FACEBOOK.COM/TEAMRYNKEBY

LINKEDIN.COM/COMPANY/TEAM-RYNKEBY

INSTAGRAM.COM/TEAMRYNKEBY

