VEJLEDNING I BRUG AF NATURDONOR-PAKKE
Tusind tak for opbakningen og støtten til
Danmarks Naturfredningsforening.
Med jeres faste årlige Naturdonation er
I med til at hjælpe naturen, miljøet og
klimaet i Danmark, hvor det er allermest nødvendigt hele året.
I er med til at:
• Beskytte plante- og dyrelivet.
• Bevare unikke danske naturområder.
• Mindske klimapåvirkningerne.
• Beskytte drikkevandet.
• Mindske affald og forurening.
• Inspirere børn, unge og voksne til at
bruge naturen og passe på den.

Få mest ud af jeres Naturdonation
Naturdonorlogoet og diplomet har en stor CSR-værdi og signalerer overfor
kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere, at jeres virksomhed er med til
at tage ansvar for naturen, miljøet og klimaet i Danmark lige nu.
Logoet må benyttes på virksomhedens hjemmeside og i medarbejdernes
mailsignaturer i det indeværende år. Den grafiske opsætning af logoet må
ikke ændres. Ved årsskiftet kan I hente årets nye logo og diplom på:
https://www.dn.dk/bliv-erhvervspartner/bliv-naturdonor/stottepakke/

Sådan får I Naturdonorlogoet på hjemmesiden og i mail-signaturer
1. Højreklik på ønsket logo-format og størrelse og gem logoet på din pc.
2. Læg logoet på firmaets hjemmeside, sådan som du normalt lægger
grafiske billeder på hjemmesiden.
3. Send logoet ud til alle medarbejdere, så de kan sætte det ind i deres
mailsignatur på samme måde, som de normalt indsætter grafiske billeder
i signaturen. Tal eventuelt med din it-ansvarlige, såfremt e-mailbanneret
ønskes installeret til automatisk brug til firmaets e-mail.
4. Lav et link fra støttelogoet til adressen:
https://www.dn.dk/bliv-erhvervspartner/bliv-naturdonor/

Sådan printer I
Naturdonordiplomet
Kontakt
Har I spørgsmål, så kontakt os på
naturdonor@dn.dk

1. Højreklik på PDF’en og gem
diplomet på din pc.
2. Print diplomet i A3 eller A4.
3. Sæt diplomet i en flot
ramme og lad det pryde
væggen i receptionen
eller i kantinen.

TAK

for hjælpen med
at besk ytte
Danmarks smuk
keste landskabe
r,
dyrelivet, miljø
et og klimaet.

