
TAK
for hjælpen med at beskytte 

Danmarks smukkeste landskaber, 

dyrelivet, miljøet og klimaet. 

Bliv Naturdonor, så er jeres virksomhed med til at tage ansvar 
for en smuk og rig natur, et rent miljø og et klima i naturlig 
balance i Danmark.

Støt med over 5.000 kr. + moms og modtag Naturdonorpakken. 
Brug pakken i jeres interne markedsføring og signalér over for 
kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere, at I tager med-
ansvar for naturen, miljøet og klimaet i Danmark lige nu og det 
næste år. 

Som Naturdonor er I med til at:

• Beskytte plante- og dyrelivet.
• Bevare unikke naturområder.
• Mindske klimapåvirkningerne.
• Beskytte drikkevandet.
• Mindske affald og forurening.
• Inspirere børn og voksne til at 

bruge naturen og passe på den. 

Tag medansvar for naturen, miljøet og klimaet i Danmark

Ta’ medansvar for naturen i Danmark nu
KLIK HER læs mere og bliv Naturdonor nu.

Eller kontakt Lone Norup, DN’s markedschef for erhverv på 
mail: lone@dn.dk og tlf.: 3119 3262. 

NATUR
DONOR

Alle årets dage arbejder 
vi for vores fælles sag: 
En rig natur, et rent mil-
jø og et klima i naturlig 
balance, men naturen 
har også brug for hjælp 
fra alle gode danske 
virksomheder. 

1. Naturdonorlogoer
    Til hjemmesiden og medarbejdernes mailsignaturer.
2. Naturdonordiplom
    Til at pryde væggen i receptionen eller i kantinen. 

BLIV

Naturdonorpakken må benyttes i ét år og indeholder:

Marie Reumert 
Gjerding, 
Præsident i 
Danmarks 
Naturfrednings-
forening. 

3. Navn på www.dn.dk 
    Virksomhedens navn vises på www.dn.dk/naturdonor
4. Ny viden og baggrund
    Magasinet ’Natur & Miljø’ tilsendes fire gange på et år. 

5. Nyheder og aktiviteter
    Spændende nyhedsbreve med bl.a. invitationer til 
    landsdækkende events og inspiration til naturaktiviteter. 

Som tak får I Naturdonorpakken

STØTTEKONCEPT FOR VIRKSOMHEDER 

Husk: Beløbet er fradragsberettiget
Donationen pålægges moms og er 
frafragsberettiget jfr. Skattelovens § 6.

Danmarks Naturfredningsforening arbejder 
for en rig natur, et rent miljø og et 
klima i naturlig balance.

https://www.dn.dk/bliv-erhvervspartner/bliv-naturdonor/

