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DET ER TALENTET, DER TÆLLER
DANSKHED HAR MANGE ANSIGTER, OG 
DYGTIGE DANSKERE ER EN MANGFOLDIG 
GRUPPE. BLIV SPONSOR PÅ ÅRETS HØJ-
TIDSKALENDER, DER STILLER SKARPT PÅ 
DANSKE SPORTSTALENTER OG SÆTTER 
DANSKHED TIL DISKUSSION.

Caroline Wozniacki er uden tvivl en af 
nutidens største danske sportsstjer-
ner. Selvom hendes forældre er polske. 
Wilson Kipketer er født i Kenya og et af 
Danmarks hidtil største løbetalenter. 
Der er mange flere danske sportsstjer-
ner, som er eksempler på, at danskhed 
har mange ansigter. På opløbsstræk-
ningen og på tennisbanen er det talen-
tet, der tæller. 

Også i erhvervslivet er det talent og 
kompetencer, der er afgørende for 
succes. Det danske arbejdsmarked er 
mangfoldigt, og på de fleste arbejds-
pladser er der skattede medarbejdere, 
som har rødder i andre lande. Vi har 
brug for også i fremtiden at kunne til-
trække dygtige talenter fra andre lande, 
da de leverer vigtige nye input til vores 
erhvervsliv og samfund.

Højtidskalenderen 2015 vil vise por-
trætter af 12 danskere, som i kraft af 
deres talent repræsenterer Danmark 
ude i verden, men som har udenlandske 
rødder. De er alle gode eksempler på, at 
Danmark styrkes, når vi byder personer 
og bidrag fra den øvrige verden velkom-
men. 

Vil din virksomhed eller organisation 
sponsorere Højtidskalenderen og 
kampagnen for et åbent og imødekom-
mende Danmark, der sætter talentet i 
centrum?

Læs mere på næste side og ring til 
Foreningen Nydansker og hør mere på 
4045 6790. 

www.foreningen-nydansker.dk

NB: Det anvendte fo-
tomateriale er endnu 
ikke godkendt og må 
ikke offentliggøres. 
Det er medtaget som 
eksempler på mate-
riale i højtidskalen-
deren.



HØJTIDSKALENDER 2015
I 10 ÅR HAR FORSKELLIGE DANSKE 
VIRKSOMHEDER VIST DERES STØTTE TIL 
ET MERE MANGFOLDIGT ERHVERVSLIV 
VED AT SPONSORERE HØJTIDSKALENDE-
REN. VI HÅBER, I VIL VÆRE MED TIL AT 
FORTSÆTTE SUCCESEN. 

Højtidskalenderen består af en trykt 
kalender samt en app til iOS og Android. 
Den indeholder kristne, jødiske, mus-
limske, buddhistiske, hinduistiske og 
sikhiske højtider og beskriver, hvordan 
de markeres. Beskrivelserne kan aktu-
elt læses på dansk og engelsk.

Hent Højtidskalender 2014 gratis i app-
version her:

ET STÆRKT SIGNAL
Et sponsorat af Højtidskalenderen 
sender et stærkt signal til omverdenen 
om, at jeres virksomhed anser mang-
foldighed som et værdsat og værdifuldt 
element i det danske samfund og bidra-
ger  samtidig til at styrke inklusion og 
dialog om kulturelle forskelligheder på 
de danske arbejdspladser. 

2014-udgaven blev trykt i 5.000 ek-
semplarer og app’en har aktuelt over 
70.000 brugere i både Danmark og 
udlandet. 

ET FUNKTIONELT VÆRKTØJ
Ud over den stærke signalværdi ud-
gør Højtidskalenderen et funktionelt 
værktøj  for ledere og medarbejdere på 
mange danske arbejdspladser. 

Nogle steder bruges den til at lægge 
vagtplaner, som tager højde for religi-
øse forskelle. Andre steder skaber den 
opmærksomhed omkring forskellige 
behov hos en mangfoldig kundegruppe 
eller giver anledning til inddragelse af 
særlige kulturelle kompetencer blandt 
medarbejderne.

SPONSORATTYPER OG PRISER

Standardsponsorat:  
20.000 kr. ekskl. moms 

• 200 trykte kalendere leveret på én 
adresse 

• Virksomhedslogo på alle sider i den 
trykte kalender

• Logo og virksomhedsbeskrivelse i 
app’en 

• Virksomhedsnavn på min. 20 dage i 
app’en i 2015 

• Fremhævelse af virksomheden i alt 
markedsføringsmateriale, fx pres-
semeddelelse, på hjemmeside og  
Facebook 

Hovedsponsorat:  
35.000 kr. ekskl. moms  

• Alle ovenstående fordele +
• 300 ekstra trykte kalendere leveret 

på én adresse  (dvs. i alt 500 stk.)
• Markant øget eksponering af virk-

somheden via min. 24 push-beskeder 
i løbet af 2015

Er din virksomhed interesset i at blive 
sponsor på Højtidskalenderen 2015,  
hører vi gerne fra jer senest den 3.  
ncvember. 

Kontakt venligst projektleder Helle 
Thorbøl Møller: htm@foreningen-nydan-
sker.dk / telefon: 40 45 67 90. 

Med venlig hilsen 
Torben Møller-Hansen,
Direktør i Foreningen Nydansker


