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LittleBigHelp Velgørenhedsgalla 2017
Lørdag den 30. september kl. 18
Copenhagen Marriott Hotel
EN UNIK AFTEN HVOR DU OPLEVER:
Aftenens konferencier: Jes Dorph-Petersen • Film fra LittleBigHelps projekter i Indien • Underholdning
Musikalske indslag • Performance kunst • Gribende indblik i Indiske gadebørns livsvilkår • Storstilet auktion
under ledelse af Kasper Nielsen fra Bruun Rasmussen Kunstauktioner • Gastronomisk 3-retters
forvandlingsrejse med tilhørende vinmenu & kaffe

En virksomhedsdonation der gør en forskel
For ottende år i træk slår vi i LittleBigHelp dørene op for vores
eksklusive velgørenhedsgalla – en af de mest succesfulde og
magiske indenfor velgørenhed. Aftenens indsamling kommer til at
gøre en kæmpe forskel for over 500 udsatte børn og kvinder i Indien.
Sidste års galla resulterede i en rekordstor indsamling på kr. 1,3 mio.
Den rekord vil vi slå i år!
Gallaen bliver afholdt hos vores hovedsponsor, Copenhagen Marriott
Hotel. Det bliver en unik aften hvor alle optræder uden honorar
for at støtte op om indsamlingen – og der kommer nogle vilde
overraskelser undervejs!
Aftenens program bliver ledsaget af en gastronomisk 3-retters
forvandlingsrejse skabt af Marriotts fantastiske kokketeam sammen
med en vinmenu doneret af Holte Vinlager.
En lille håndsrækning med enorm betydning
På aftenen bliver der samlet ind til alle vores 11 projekter, der hver
dag gør en forskel for over 500 kvinder og børn. Du kan være med til
at gøre en forskel og hjælpe med at overgå sidste års resultat i kraft
af din deltagelse på denne medrivende aften.

Værdifuld virksomhedseksponering
Som donerende virksomhed får I eksponering både før, under og efter gallaen.
Før galla: 		
Auktionskatalog sendes
ud til alle deltagere og
LittleBigHelps 10.000 følgere
på de sociale medier.
Se auktionskatalog fra sidste
års galla:
www.littlebighelp.com

Under galla:

Efter galla:

Alle deltagere får udleveret et
flot katalog, hvor de donerede
virksomheders logo vises
og donation præsenteres på
storskærm. I gallasalen vil der
desuden være billeder og logo
ved hvert auktionsnummer.

Firmanavn på
LittleBigHelps hjemmeside
og årsrapport.

Kriterierne for jeres donation er enkle
Donationen skal være interessant for en bred skare, og den skal kunne bortauktioneres
til privatpersoner og/eller virksomheder. Alle indtægter fra auktionen går ubeskåret
til LittleBigHelp.
Ønsker I at donere til auktionen kan I kontakte Stifter af LittleBigHelp
Lisbeth Johansen på +45 2485 5858 eller på lj@littlebighelp.com
DEADLINE ER 12. SEPTEMBER 2017
Læs mere om LittleBigHelp på www.littlebighelp.com og www.facebook.com

Giv noget og få mere tilbage
Som virksomhed får I mulighed for at blive præsenteret og eksponeret
for en interessant målgruppe af virksomheder, som deltager på
aftenen samt LittleBigHelps brede netværk af samarbejdspartnere.
I har naturligvis også mulighed for at deltage på aftenen og til selv at
overrække jeres donation. Billetter kan bookes på: www.yourticket.dk

2017

LittleBigHelp Velgørenhedsgalla

