
Idékatalog
-til sjove, spændende og fællesskabende
indsamlingsaktiviteter



Sådan bliver du en del af 
det Lyserøde fællesskab

Når vi står sammen,
kan det mærkes

Giv dine kunder mulighed for at shoppe med ekstra god samvittighed 
og til fordel for brystkræftsagen. Deltag i Lyserød Lørdag, der er en 
landsdækkende event under Støt Brysterne, og vær med til at samle 
ind til brystkræftsagen.

Du bestemmer selv, hvad- og hvor meget du vil igangsætte. Der findes 
rigtig mange muligheder for indsamlingsaktiviteter, hvor omsætning, 
overskud eller billetindtægter doneres til Støt Brysterne med fokus på 
forskning, forebyggelse og patientstøtte.

Lyserød Lørdag afholdes altid lørdag i uge 40, og du er velkommen til 
at tage hele ugen i brug til dine indsamlingsaktiviteter. Vær med til at 
gøre Lyserød Lørdag til en festlig begivenhed, hvor vi i fællesskab kan 
bevise, at hvis vi står sammen, så kan det mærkes.



Bliv ekstra synlig på Lyserød Lørdag – når du pynter din forretning op med 
Lyserød Lørdag merchandise, skaber du ekstra synlighed og kan tiltrække nye 
kunder – samtidig gør du en forskel for brystkræftsagen.
På lyserødlørdag.dk kan du købe oppyntningspakker med flag, vimpler, plakater, 
klistermærker, streamers og festlige balloner. 

    

Find inspiration til din indsamlingsaktivitet – Lyserød Lørdag indbyder til 
kreative indsamlingsaktiviteter. Vi har samlet en række af de bedste ideer til 
hvordan du kan aktivere din forretning i Lyserød Lørdag. Tag f.eks. udgang-
spunkt i det, din forretning gør bedst, og skab en personlig og unik Lyserød 
Lørdag-event. 

Workshops – Hvad er du rigtig god til? – hold kurser og workshops i det, du 
er eller bedst til. Folk er villige til at lære nyt, så hvis du er en haj til styling, hår 
og makeup, keramik, blomsterbinding eller ægte håndværker, så udbyd et 
spændende og lærerigt kursus - kun fantasien sætter grænser. 
Din virksomhed får ekstra omtale og indtægten fra de forskel-
lige workshops doneres til brystkræftsagen.

Børnetema – børn er ofte med, når der handles – giv 
derfor børnene mulighed for at være en aktiv del af indsam-
lingen, evt. gennem workshops hvor de tegner tegninger der 
efter en udstilling kan købes af forældre, bedste-
forældre eller andre interesserede kunder. 
Man kan også vælge at gå sammen med 
andre forretninger og lave forskellige 
aktiviteter i hver forretning og sælge 
’børnebilletten’ i ugerne op til Lyserød 
Lørdag.

Danmarks længste BH-Guirlande – dan fællesskab med andre forretninger 
(evt. handelsstands- eller cityforeningen i byen) og lav en sjov og opsigtsvæk-
kende BH indsamling. Som forretning kan I sponsorere x kr. pr. indsamlet BH. 
I kan bede folk om at indlevere BH’erne i udvalgte forretninger i ugen op til 
Lyserød Lørdag (uge 40) og dermed få mere trafik til jeres forretninger. 
På selve Lyserød Lørdag hænges BH’erne op i en lang guirlande gennem byen, 
og det indsamlede beløb annonceres – evt. ved en festlig event i byen. Få de 
lokale medier til at  omtale og reklamere for hele BH indsamlingen i løbet af 
september. Man kan eventuelt peppe aktiviteten ekstra op ved at 
forsøge at sætte danmarksrekord for længste BH 
guirlande. 

Kaffe og kage – de fleste elsker en kop kaffe og et 
godt stykke kage. Sælg kaffe og evt. en hjemmebagt 
kage i forretningen og lad det være en del af din ind- 
samling. Du kan eventuelt også lave et samarbejde 
med den lokale bager.

Modeshow – gå sammen med de andre forretninger 
i byen og arranger et modeshow eller lad den lokale 
skoles ældste klasser folde sig ud i et kreativt lyserødt  
draperings univers – I kan indsamle penge via salg af 
billetter og holde auktion over kreationerne.

Afhold auktion – sammen med andre erhvervsdrivende kan i donere præmier, 
produkter eller ydelser til en fælles auktion, hvor byens borgere bliver indbudt 
til at afgive et bud på de flotte præmier. Indtægten fra auktionen doneres til 
sagen.

Restauranter & cafeer –kan vælge at have særlige ’lyserøde’ menuer i uge 40, 
hvor en del af overskuddet fra en særlig ret eller menu doneres til sagen. Du 
kan også afholde kokkekursus eller bagedyster mod et deltagergebyr. Gå evt. 
sammen med andre restauranter og cafeer og dan et gastronomisk by-fælles-
skab og sælg billetter til Lyserød Lørdag fællesspisning i gågaden ved Danmarks 
længste langbord, evt. i samarbejde med handelsstands- eller cityforeningen. 



5 hurtige og nemme
indsamlingsaktiviteter
Vil du gerne være med på Lyserød Lørdag, men mangler tid til aktiviteter, har vi 
samlet 5 forslag til den nemme indsamling.

Lyserøde priser på udvalgte varer – lav din indsamling ved at sætte 
’lyserøde’ priser på udvalgte varer og doner et beløb pr solgt produkt

Doner en procentdel af omsætningen – det er enkelt og du er med til 
at gøre en forskel

Doner din arbejdskraft – eller en procentdel af din løn på Lyserød 
Lørdag og vær på den måde med til at støtte brystkræftsagen

Lyserødt tillæg – Giv kunderne mulighed for at donere ved køb af varer 
hvor de kan runde op med f.eks. 5, 10, 20 eller 50 kr. som går til bryst-
kræftsagen og tilbyd evt. at fordoble kundernes bidrag

Sælg årets Lyserød Lørdagsløjfe – hvert år produceres en ny Lyserød 
Lørdag silkesløjfe, som sælges af frivillige kræfter. Du kan som forretning 
vælge at købe et display i webshoppen. Displayet er en lille kasse med 40 
sløjfer. Sløjferne kan du videresælge i forretningen og derigennem støtte 
sagen. Én sløjfe koster 20 kr. og markerer på fineste vis brystkræftsagen. 
Når de 40 sløjfer er solgt, har du ingen udgifter haft. Alt overskud fra 
sløjferne går til sagen. Som forretning kan du også vælge at købe sløj-
ferne og give dine kunder en gratis sløjfe, når de handler.

Gå ind på lyserødlørdag.dk og se eksempler på, hvordan forretninger sidste år 
fejrede Lyserød Lørdag og støttede brystkræftsagen.
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Har du lyst til at være med?
Vi håber, at du er blevet inspireret og har lyst til at sætte dit præg på Lyserød 
Lørdag og bakke op om brystkræftsagen. Tilmeld dig på lyserødlørdag.dk
– det er gratis. Når du deltager på Lyserød Lørdag, får du samtidig adgang til 
årets logo, som du må bruge i hele uge 40. Du får desuden løbende information 
om og inspiration til, hvordan du som virksomhed kan være med til at gøre 
Lyserød Lørdag til en festlig og fælleskabende begivenhed. 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lyserød Lørdag 
på tlf.: 35 25 35 12 eller på lyserod@cancer.dk

Jo flere vi står sammen, jo 
bedre resultater kan vi skabe 

for brystkræftsagen.


