ERBJUDANDE OM SPONSORSKAP

BLI ABLE
PARTNER
OCH B I D RA TILL HÅ LLBAR UTVECKLING

STIFTELSEN ABLE FOUNDATION

ABLE PARTNER
NIVÅER & INNEHÅLL

BRONS PARTNER

SILVER PARTNER

Bidrag med 10.000 kr gör er till Brons Partner.

Bidrag med 30.000 kr gör er till Silver Partner.

Ni visar att ni står bakom arbetet med Agenda

Ni visar tydligt både internt och externt att ni står

2030 och att er organisation stöttar ABLE

bakom arbetet med Agenda 2030 och att er

Foundations arbete. Er organisation förknippas

organisation stöttar ABLE Foundations initiativ. Er

med ett positivt och trovärdigt sammanhang

organisation syns på ABLE Foundations

vilket stärker ert varumärke. Ni får:

webbplats samt i våra sociala kanaler vilket
stärker ert varumärke gentemot marknaden. Ni

ABLE Partner Diplom som visar ert aktiva

får allt som ingår för Brons Partner samt:

engagemang.
Er logotype på ABLE Foundations webbplats.

Er webblänk på ABLE Foundations

ABLE Foundations logotype och webblänk på

webbplats.

er webbplats.

Utrymme för "testimonial" gällande ert stöd

Mailsignatur “Vi bidrar till hållbar utveckling i

på vår webbplats.

samarbete med ABLE Foundation”.

Information om att ni blivit ABLE Partner i
våra sociala kanaler.

GULD PARTNER

PREMIUM PARTNER

Bidrag med 60.000 kr gör er till Guld Partner.

Bidrag med 100.000 kr och uppåt gör er till

Ni får stor exponering i sammanhang där ABLE

Premium Partner. Vi skapar ett nära samarbete

Foundation verkar och ni profilerar er positivt

vilket påverkar företagets varumärke

genom ert tydliga stöd till arbetet med Agenda
2030. Ni bjuder era medarbetare på en
inspirationsföreläsning som ökar engagemanget
för hållbarhet. Ni får allt som ingår för Bron &
Silver Partner samt:
Möjlighet att använda ABLE Foundations
logotype i era hållbara sammanhang.
Regelbunden information om att ni är ABLE
Partner i våra sociala kanaler
En skräddarsydd föreläsning, 45 min, för era
medarbetare om "Hållbart Ledarskap".

fördelaktigt och ökar er trovärdighet.
Tillsammans med övriga Premium Partners blir
ni huvudsponsor för "A Sustainable Start" vilket
öppnar upp för nya relationer samtidigt som ni
får möjlighet att nå nya marknadssegment.
Ni får allt som ingår för Bron, Silver & Guld
Partner samt:
Ert varumärke på roll-upp vid eventet "A
Sustainable Start".
Frekvent information om att ni är ABLE
Partner i våra sociala kanaler.
Möjlighet att genomför gemensamma
aktiviteter/evenemang.

ABLE FOUNDATION
Kontaktperson: Tina Nordén

tina@able.foundation
070-612 60 44

