VIRKSOMHEDSSAMARBEJDE
Styrk virksomhedens omdømme via et samarbejde med
World Animal Protection Danmark

”Vi tager ansvar
for det samfund,
vi lever i, og støtter
en god sag.”

Er det sådan, jeres virksomhed tænker?
Så er et virksomhedssamarbejde med World Animal
Protection interessant for jer.
Et virksomhedssamarbejde giver jer ikke blot et
bedre omdømme og stolte medarbejdere – det er
også et konkurrenceparameter, der kan øge loyaliteten hos jeres kunder og skabe nye forretningsmuligheder. Flere og flere forbrugere ser nemlig på
en virksomheds samfundsansvarlige profil, når de
vælger, hvem de vil handle hos.
Med et virksomhedssamarbejde kan I synliggøre
over for jeres kunder og samarbejdspartnere, at I er
socialt ansvarlige og støtter en god sag. I vil modtage markedsføringsmateriale, som viser, at I samarbejder med en global dyrebeskyttelsesorganisation
med høj troværdighed.

Det får jeres virksomhed ud af
samarbejdet:
En god følelse af at tage ansvar og
bidrage til et bæredygtigt samfund
Bedre mulighed for at tiltrække nye
kunder og medarbejdere
Øget loyalitet hos kunder, leverandører og medarbejdere
Styrket omdømme
Skattefradrag for jeres støtte

VIGTIG INFORMATION
Vi udsteder en faktura til jeres
virksomhed, hvor modydelser er
specificeret. Virksomhedssponsoratet opfylder de almindelige
kriterier, der kan give fradrag som
reklame- og markedsføringsudgift
(samt momsen heraf). I bør dog
altid drøfte med jeres revisor, hvordan støttebeløbet kan trækkes fra.

VORES
VIRKSOMHED
STØTTER
VERDENS DYR

Sådan fungerer et virksomhedssamarbejde
Vi gør det let for jer at udvise social ansvarlighed. I kan vælge mellem et Bronze-, Sølv- eller GuldSponsorat ved
at støtte med 5.000-49.999 kr. Hver type sponsorat giver jer adgang til en række fordele, hvoraf nogle fremgår
af skemaet herunder.
BRONZESPONSORAT
kr. 5.000 +
World Animal Protections magasin
Diplom
Synliggørelseshæfte med klistermærker til butikken/bilen
Omtale på World Animal Protections hjemmeside
Webstøtte-logo
Link på World Animal Protections hjemmeside
E-mail-signatur
Støttelogo i forskellige filformater
Omtale på SoMe
Invitation til arrangementer og events
Navn i World Animal Protections årsberetning

Læs mere på worldanimalprotection.dk/virksomhedssamarbejde

SØLVSPONSORAT
kr. 15.000 +

GULDSPONSORAT
kr. 25.000 +

I får en række fordele, blandt andet mulighed
for at synliggøre jeres sponsorat i form af
klistermærker til bil- og butiksrude.

Jeres virksomhedsstøtte gør en forskel
Sammen med os kan jeres virksomhed beskytte dyr over hele verden mod
mishandling og lidelse – og spille en helt afgørende rolle, når det drejer
sig om at skabe en bedre verden. Virksomheder har den daglige kontakt til
forbrugerne og kan dermed foregå med et godt eksempel, der viser, at vi skal
passe på planeten og alle, der lever på den.

Jeres forretningsmodel behøver
ikke at være relateret til dyr eller
dyrevelfærd.
Det væsentlige grundlag for et samarbejde er et fælles ønske om at gøre en
reel forskel for dyr, miljø og natur – og for de millioner af mennesker verden
over, der er afhængige af dyr for at overleve.
God dyrevelfærd er grundlaget for en ansvarlig fødevareproduktion, bedre
offentlig sundhed og en bæredygtig planet.

Vi arbejder inden for fire hovedområder
Landbrugsdyr
Over 70 milliarder dyr er en del af den globale fødevareproduktion.
To tredjedele af dem har knap nok plads til at bevæge sig, ser aldrig
dagens lys og kan ikke udføre naturlig adfærd. Samtidig er det industrielle landbrug en af de helt store klimasyndere.
Vi rådgiver og samarbejder med regeringer, fødevarevirksomheder og
landbruget om at skabe bedre leveforhold for dyrene. Bedre dyrevelfærd
er med til at fremme bæredygtigt landbrug, hvilket igen modvirker klimaforandringer. Samtidig mindsker god dyrevelfærd brugen af antibiotika
og dermed udvikling af multiresistente bakterier.

Udvalgt resultat
Vi har indgået samarbejder med en række af verdens største fødevareproducenter for at skabe bedre forhold for de landbrugsdyr,
der på globalt plan lever under de værste forhold. Blandt andet har
Nestlé forpligtet sig til at udfase buræg samt undgå produkter fra
tremmekalve og søer i drægtighedsbokse.

Vilde dyr
Over hele verden bliver vilde dyr jagtet, solgt, mishandlet og dræbt.
Over en halv million vilde dyr lever et elendigt liv i fangenskab for at
underholde turister, og tusindvis af vilde dyr dræbes og sælges for deres
kropsdeles skyld. I verdenshavene trues dyrene af efterladt fiskegrej og
andet affald.
Vi er i dialog med turistbranchen og påvirker regeringer for at stoppe den
kommercielle udnyttelse af vilde dyr. Via oplysning mindsker vi handlen
med vilde dyr og deres kropsdele. Og vi skaber alternative indtægtskilder, så lokalsamfundene ikke forsørger sig ved at udnytte vilde dyr. Vi har
desuden stiftet Global Ghost Gear Initiative, en global alliance, der
arbejder for at løse problemet med de 640.000 ton fiskegrej, der hver år
efterlades i havene.

Udvalgt resultat
Vi har påvirket over 200 danske og internationale rejseselskaber til at stoppe med at udbyde elefantridningog shows, og vi har fået verdens største rejseportal,
TripAdvisor, samt den sociale mediegigant Instagram til
at tage afstand fra underholdning med vilde dyr.

Gade- og familiedyr
En stor del af verdens 700 millioner hunde er herreløse eller løber frit
omkring, selvom de har en ejer. Mange steder anses hundene som
en smittekilde til sygdomme som rabies. Det kan føre til brutale masse
aflivninger, hvor hundene dræbes med smertefulde metoder.
Vi overbeviser regeringer og myndigheder om at indføre dyrevenlige løsninger til at håndtere deres hundebestande – herunder at rabiesvaccinere
dem. Det er den eneste effektive løsning til at udrydde rabies og dermed
beskytte både hunde og mennesker. Vi har samarbejdet med WHO og
FN om en global plan, der skal eliminere rabies inden 2030.

Udvalgt resultat
Vi har vaccineret over 1 million hunde
i verdens mest rabiesplagede områder
– blandt andet Bali, Sri Lanka, Bangladesh, Kina, Indien og Zanzibar. Vores
vaccinationsprogrammer har i flere
områder sænket antallet af rabiestilfælde blandt både dyr og mennesker
med over 90 %.

Katastroferamte dyr
En milliard af verdens fattigste mennesker er afhængige af deres dyr for
at forsørge sig. Størstedelen af dem lever i verdens mest katastroferamte
områder. Dyrene er deres kilde til mad, de fungerer som arbejds- og
transportdyr, og de er handelsvarer for ejerne.
Vi sætter ind med akut hjælp, når tyfoner, jordskælv, oversvømmelser
eller andre katastrofer rammer – hvad enten der er brug for dyrlægebehandling, foder eller genforening af dyr og ejere. Desuden samarbejder
vi med FN, Røde Kors, regeringer, myndigheder og lokalsamfund med
at indtænke dyrene i katastrofeberedskabplaner. På den måde redder vi
ikke blot tusindvis af dyr – vi hjælper også ejerne med at genopbygge
deres liv.

Udvalgt resultat
Vi har hjulpet mere end 7 millioner katastroferamte dyr
i de over 50 år, vi har arbejdet med katastrofehjælp.
Blandt andet har vi været til stede ved tsunamien i
Det Indiske Ocean i 2004, jordskælvene i Nepal i
2015 og orkanen Irma i Caribien i 2017.

Om World Animal Protection Danmark
Vi er en del af den globale dyrebeskyttelsesorganisation World Animal Protection, der har beskyttet dyr i mere
end 50 år.
Gennem vores arbejde påvirker vi mennesker, organisationer og regeringer til at forbedre forholdene for
verdens dyr og bane vejen for bæredygtige løsninger – globalt såvel som lokalt.
Vi samarbejder med FN og Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE), og vi rådgiver verdens regeringer
om dyresundhed. I mere end 50 lande er vi involveret i lokalt dyrebeskyttelsesarbejde.

Kontakt os for en personlig dialog om samarbejdsmulighederne for netop din virksomhed.
Vicedirektør Lars Holmgaard Knudsen
erhverv@worldanimalprotection.dk

World Animal Protection Danmark
Amagertorv 29, 2.
1160 København K

