Idékatalog
for erhvervsdrivende

Sådan bliver din forretning lyserød
Giv dine kunder mulighed for at shoppe med god samvittighed. Deltag i
Lyserød Lørdag og vær med til at samle ind til brystkræftsagen.
Du bestemmer selv, hvad du vil igangsætte. Der findes uendelig mange
muligheder for aktiviteter, hvor omsætning, overskud eller billetindtægter
doneres til Støt Brysterne.
Lyserød Lørdag afholdes altid lørdag i uge 40, men du er velkommen til at
tage hele ugen i brug. Vær med til at gøre Lyserød Lørdag til en festlig dag,
hvor vi i fællesskab kan bevise, at det kan betale sig at gøre noget godt.
Pynt op og bliv synlig
På lyserødlørdag.dk kan du bl.a. købe oppyntningspakker med f.eks. flag,
vimpler, plakater, klistermærker, streamers og balloner.
Ved at pynte din forretning op med lyserødt merchandise skaber du synlighed og kan tiltrække nye kunder – samtidig gør du en forskel for brystkræftsagen.

Gode ideer til din indsamling
Vi har i dette katalog samlet en række ideer til, hvordan du kan aktivere din
forretning i Lyserød Lørdag. Tag f.eks. udgangspunkt i det, din forretning gør
bedst, og skab jeres helt unikke Lyserød Lørdag-event.
’Lyserøde’ priser på udvalgte varer Lav din indsamling ved at sætte
’lyserøde’ priser på ting, du udvælger i forretningen, så et beløb for hver solgte
produkt/ydelse går til sagen. Det kan f.eks. være 20 kr. pr. solgt lyserød vare
eller 30 kr. pr. solgt produkt på øverste hylde.
Donere en procentdel af omsætningen Du kan også vælge at donere hele
eller en del af lørdagens eller ugens omsætning. F.eks. kan du donere 20 pct.
af omsætningen på Lyserød Lørdag til brystkræftsagen.
Donere din arbejdskraft Sammen med dine kollegaer kan du vælge f.eks.
at donere arbejdskraften på selve Lyserød Lørdag. Det vil sige, at jeres normale
dagsløn går til brystkræftsagen.

Rund op eller lyserødt tillæg Som forretning kan du vælge at ’runde op’ til et
helt beløb, hver gang en kunde handler. De ’oprundede’ beløb tælles efterfølgende sammen og doneres til sagen. Du kan også opfordre dine kunder til at støtte
med et valgfrit lyserødt tillæg, når de handler. Det betyder, at de kan betale x antal
kr. mere, som lægges oven i købsprisen og doneres til sagen.
Lyserød BH indsamling Gå sammen med andre forretninger (evt. handelsstandseller cityforeningen i byen) og lav en sjov og opsigtsvækkende BH indsamling.
Som forretning kan I sponsorere x kroner 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. Få evt. borgmesteren eller en lokal kendis til at
afsløre beløbet. 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. Stil kaffe
og gerne en hjemmebagt
kage til rådighed i forretningen. Herefter kan du opfordre dine kunder til at donere
et valgfrit beløb pr. kop kaffe/
kage, eller du kan fastsætte
en pris for kaffen/kagen. Pengene går til brystkræftsagen.
Du kan eventuelt også lave et
samarbejde med den lokale
bager.
Børnetema Børn er ofte med, når der handles. Stil et hjørne i forretningen til
rådighed for børnene. Der kan arrangeres fiskedam, manicure, tegnekonkurrence, ballondyr, popcorn m.m. De forskellige aktiviteter koster x kroner, som
går til den gode sag.
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.
Modeshow Gå sammen med de andre forretninger og arranger et modeshow
eller lad den lokale skoles ældste klasser folde sig ud i et kreativt lyserødt
univers – I kan indsamle penge via salg af billetter og holde auktion over
kreationerne.
Workshops Hold kurser i det, du gør bedst. En tøjbutik, frisør eller beauty
salon kan f. eks. afholde workshop i styling, makeover eller makeuplægning,
mens en blomsterforretning kan tilbyde et kursus i blomsterbinding.
Der er også andre muligheder som et kursus i tegning eller madlavning, strikke- eller patchwork workshop, snedkerværksted m.m. Indtægten fra de forskellige workshops doneres til brystkræftsagen.
Afhold auktion Gå sammen med andre forretninger og donér præmier til en
fælles auktion, hvor byens borgere bliver indbudt til at afgive et bud på de flotte præmier. Præmierne kan udstilles i de forskellige butikker, og I kan eventuelt
afholde auktionen i byens forsamlingshus, hvor forretningerne kan have små
boder og udstillinger. Indtægten fra auktionen doneres til sagen.

Sælg årets Lyserød Lørdag-sløjfe 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 sløjferne og give dine kunder en gratis sløjfe, når de
handler.
Byens restauranter & cafeer Du kan vælge at have særlige ’lyserøde’ menuer i uge 40, hvor hele overskuddet fra en særlig ret eller menu doneres til sagen.
Du kan også afholde kokkekursus med f.eks. temaretter for mænd; lær at lave
saucer, cupcakes m.m. eller bliv en haj til anretning.
Gå sammen med andre restauranter og cafeer og afhold fællesspisning i gågaden ved Danmarks længste langbord f.eks. i samarbejde med handelsstandseller cityforeningen. Hver restaurant donerer en ret eller råvarer, og byens
borgere kan deltage mod betaling, som går til sagen. Få borgmesteren eller en
lokal kendis til at ’klippe snoren’ og dermed åbne årets lyserøde fællesspisning.

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 må bruges i uge 40. Du får desuden løbende information om
og inspiration til, hvordan din virksomhed eller butik kan være med til at gøre
Lyserød Lørdag til en festdag.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lyserød Lørdag
sekretariatet på tlf.: 35 25 35 12 eller på lyseroedloerdag@cancer.dk
Jo flere vi står sammen, jo bedre resultater kan vi skabe for brystkræftsagen.
Læs mere på lyserødlørdag.dk
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