
Skal du
være med?
- når hele Danmark bliver lyserød
3. oktober 2020



Vær med 3. oktober, når 
Danmark bliver lyserød
Lyserød Lørdag er en landsdækkende event 
under den kendte Støt Brysterne-kampagne, 
der indsamler penge til brystkræftsagen. 
Landet over går frivillige og det lokale erhvervsliv 
sammen og bakker op om Lyserød Lørdag med 
gode tilbud og spændende aktiviteter for at sam-
le ind til sagen. Eventen løber hele uge 40 og 
kulminerer lørdag 3. oktober.

Du kan give dine kunder mulighed for at 
shoppe med god samvittighed. Du bestem-
mer selv, hvad du vil igangsætte, da der er 
uendelige muligheder for aktiviteter, hvor 
omsætning, overskud eller billetindtægter 
går til brystkræftsagen.

Det kan du f.eks. gøre:
• Donere en procentdel af din 

omsætning på selve Lyserød Lørdag 
eller fra hele uge 40

• Sætte lyserøde priser på udvalgte 
produkter og donere hele beløbet 
fra salget

• Afholde auktion over varer, gavekort 
eller behandlinger og donere beløbet 
fra auktionen

• Købe 40 stk. af årets Lyserød Lørdag- 
sløjfe til 800 kr. Du kan sælge sløjferne 
for 20 kr. pr. stk.

Vil du være en del af Lyserød Lørdag?
Vær med til at gøre Lyserød Lørdag til en fest- 
dag i din by, hvor vi i fællesskab kan bevise, 
at det kan betale sig at gøre en forskel. 

Tilmeld dig på lyserødlørdag.dk 
– det er gratis at være med. 

Efter tilmelding får du løbende information 
om og inspiration til, hvordan din forretning 
kan være med til at gøre Lyserød Lørdag til 
en festdag i din by! Du får samtidig adgang 
til årets Lyserød Lørdag-logo.

Få mere inspiration på lyserødlørdag.dk



Brug logoet i din markedsføring
Når du er tilmeldt Lyserød Lørdag, får du adgang til 
årets logo, som må bruges i uge 40 til f.eks. annoncer, 
hjemmeside, Facebook, Instagram og invitationer.

Kom på det lyserøde Danmarkskort
Ved tilmelding bliver din butik og aktivitet auto- 
matisk synliggjort på det lyserøde Danmarkskort 
på lyserødlørdag.dk og støtbrysterne.dk. Her vil 
der være en samlet oversigt over alt det, der sker 
på Lyserød Lørdag.

Det nytter
Siden 2008 er der blevet afholdt et utal af spændende lyserøde aktiviteter, hvor frivillige og 
erhvervsdrivende har opnået synlighed i lokalområdet og samlet ind - alt sammen i den gode 
sags tjeneste. Det store engagement på Lyserød Lørdag har givet mere end 38 mio. kr., og 
det har haft stor betydning for udviklingen inden for forskning, oplysning og patientstøtte
på brystkræftområdet.

Sådan indbetaler du din støtte
Det indsamlede beløb overføres til Lyserød Lørdags konto: Reg.nr. 3001 Kontonr. 00 10 45 49 99

eller MobilePay 45 92 36 (husk at notere butikkens/virksomheden navn).



Følg Støt Brysterne på         Facebook          Instagram      støtbrysterne       lyserødlørdag# #

Fordi ingen bryster skal have kræft

Få meget mere inspiration på 
lyserødlørdag.dk

Gør din aktivitet
endnu mere synlig
Med forskellige materialer og produkter bliver din Lyserød Lørdag synlig, og du er med til at 
støtte brystkræftsagen.Køb oppyntningspakker, årets sløjfe, T-shirts m.m. (fra uge 36) på 
lyserødlørdag.dk

  STOR
    STØTTE-PAKKE

• 40 balloner
• 4 plakater
• 10 flag
• 1 vimpel
• 2 stk. veste
• Bogstav-balloner i sølv
• 24 klistermærker
• 4 sløjfestreamere

       PRIS 379 KR. 

LILLE
    STØTTE-PAKKE

• 40 balloner
• 10 flag
• 1 vimpel
• 2 plakater

        PRIS 199 KR. 


