En virksomhedsdonation der gør en forskel
Skarrildhus Sinatur Hotel & Konference slår i samarbejde med LittleBigHelp
dørene op for et eksklusivt velgørenhedsarrangement. Aftenens indsamling
vil direkte og ubeskåret gå til LittleBigHelps Community Centres i Indien. Her
hjælpes børn fra slummen med skoleforberedelse og kvinder og mænd uddannes
i håndværk, der hjælper dem til at bryde ud af fattigdom.
Gennem 20 forskellige projekter yder LittleBigHelp i dag direkte hjælp til mere
end 700 udsatte børn og kvinder og indirekte til mere end 1.000 udsatte familier
i slumområderne i Kolkata.
Aftenens auktion bliver afholdt ved et dinner arrangement, hvor gæsterne kan
byde på donerede genstande som en del af aftenens indsamling.
Aftenens program bliver ledsaget af en gastronomisk 3-retters menu lavet af
årstidens lokale og økologiske råvarer med kaffe og sødt med tilhørende vine.

Værdifuld virksomhedseksponering
Som donerende virksomhed får I eksponering både før, under og efter gallaen.
FØR

		

Støttebannere til jeres sociale
medier og email-signatur,
så I kan vise jeres følgere
og kunder at I støtter op om
LittleBigHelp.
Jeres donation med billede,
tekst og logo sat flot op i
auktionskatalog, som sendes
ud til alle deltagere.

UNDER

Alle deltagere får udleveret et
flot katalog, hvor de donerede
virksomheders logo og
donation i auktionskatalog.

EFTER
Navn og logo på
LittleBigHelps hjemmeside.
Firmanavn i LittleBigHelps
Årsrapport.

På aftenen vil der desuden
være billeder og logo ved
hvert auktionsnummer.

Donér til aftenens auktion
Det gode formål og den festlige stemning danner rammen for aftenens auktion,
hvor deltagerne generøst byder på de attraktive donationer. Alle genstande er
doneret af netværk og samarbejdspartnere til Skarrildhus Sinatur Hotel og
Konference og LittleBigHelp.

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.

En lille håndsrækning med enorm betydning

Ønsker I at donere til auktionen kan I kontakte Skarrildhus:
Salgs– og konferencechef, Ghita Akselsen, på +45 20 30 51 54 eller på: ghni@sinatur.dk.
Deadline er 31. maj 2019.

Community centrene arbejder for at sikre en lysere fremtid for udsatte børn og
familier i Kolkatas slumområder. Centrene er placeret i fem områder i Kolkata,
hvor meget udsatte familier lever ekstremt hårde liv med underernæring, vold,
misbrug, frygt og uden adgang til offentlige ydelser eller beskyttelse.
Du kan være med til at gøre en forskel ved at donere til auktionen på denne
medrivende aften.
Giv noget og få mere tilbage
Som virksomhed får I gennem jeres donation mulighed for at blive præsenteret
og eksponeret for en interessant målgruppe af virksomheder, som deltager på
aftenen samt LittleBigHelps brede netværk af samarbejdspartnere.

Læs mere om LittleBigHelp på:
www.littlebighelp.com
facebook.com/littlebighelp
instagram_LittleBigHelp

