Et hav av muligheter
– også for din bedrift
blimed.no/næringsliv
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WWFs tips til næringslivet:

Bli med på
næringslivsdugnad!

Plast er et nyttig materiale og har en verdi,
men ikke hvis den havner på avveie – sørg
for å bevare plastens verdi ved å sortere
plasten der den skal.
• Bruk kun plast der det er nødvendig,
og pass på at den lar seg gjenvinne.
© Ai Angel Gentel / Getty Images

– Hvert bidrag utgjør en forskjell. Ingen bedrifter
er for små, og ingen for store til å være med
på verdens største årlige dugnad. Vi vil ha med
alle, og det er enkelt å bidra, sier inntektsleder
Christina Johnsen i TV-aksjonen.

Hvor mange tonn plast
vil du hente inn?

For 10 000 kroner kan din bedrift
hjelpe oss å hente inn ca. åtte tonn plast
fra familiers husholdningsavfall som
ellers kunne havnet i naturen.

• Å bygge avfallssystemer.
• Fase ut engangsplast.
• Opplæring av mulighet for inntekter av sortert avfall.
• Kommersiell utnyttelse av organisk avfall.
• Lære fiskebåter å redusere/fase ut engangsplast.
• Bistå bedrifter med alternativ til engangsplast.

• Sørg for at din arbeidsplass tilrettelegger
for at plasten ikke havner på avveie.
• Engasjer medarbeidere og kunder ved
å kommunisere dine gode plastvaner
– vis hvordan du er plastsmart!

Hva kan din
bedrift gjøre?

For 5 000 kroner kan din bedrift hjelpe
oss å hente inn ca. fire tonn plast fra
familiers husholdningsavfall som ellers
kunne havnet i naturen.

LOKALT NÆRINGSLIV I TV-AKSJONSLANDENE
SKAL FÅ HJELP TIL:

• Kutt engangsplast – minimér bruken av
unødvendige produkter.

– Plastforsøplingen forårsaker
i dag enorme utfordringer for
mennesker og natur over hele
verden. Å løse plastproblemet
krever omfattende løsninger
og global innsats. Det er viktig
å rydde, men aller viktigst å
stanse nytt søppel fra å havne
i naturen! Jeg er trygg på at
vi med hjelp fra TV-aksjonen
vil stå langt sterkere i kampen
mot plastforsøplingen.

Gi et bidrag, starte kreative innsamlingsaktiviteter, verve
bøssebærere, eller engasjere dere i en næringslivsdugnad.
På blimed.no kan du registrere bidraget deres under
Gi nå!-knappen. Da blir både bidraget og firmanavnet synlig
i oversikten som er fordelt på kommuner. Under følger noen
konkrete forslag til intern mobilisering som er enkle å få til i
de fleste bedrifter:

Kan din bedrift oppfordre de ansatte til å gå med bøsse på
aksjonsdagen i oktober? Dette er et viktig bidrag til TV-aksjonen
og en god mulighet for bedriften til å vise at de tar samfunnsansvar. Kanskje kan man også organisere dette som en intern
konkurranse, og se hvilken avdeling som verver flest bøssebærere? Spredning kan gjøres gjennom intranett, nyhetsbrev,
på allmøter eller andre felles arrangementer. Noen velger også
å sponse hver bøssebærer med en symbolsk sum slik at flere
har et initiativ til å registrere seg.

– Ansatte i KPMG har i en
årrekke blitt oppfordret til å gå
med bøsse for TV-aksjonen
og blitt motivert av at KPMG
donerer et beløp per bøssebærer. Internt opplever vi at
en slik felles aktivitet for en
viktig sak virker samlende og
skaper stolthet. I tillegg bidrar
vår støtte til TV-aksjonen til å
synliggjøre vårt mangfoldige
samfunnsengasjement, og det
opplever vi blir stadig viktigere
for fremtidige jobbsøkere og
potensielle kunder.
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HJELP OSS Å REKRUTTERE BØSSEBÆRERE

Bjørn K. Haugland
Administrerende direktør i Skift

Vivi Kristensen

Delta på
ringedugnad
Ringedugnader arrangeres i hele Norge og
er et morsomt arrangement der hele næringslivet samles i et par timer, og ringer sine
nettverk for å samle inn penger til TV-aksjonen.
– Ringedugnadene er kjernen i bidragene fra
næringslivet, og det arrangeres over 100 hvert
år. I år trenger vi hjelp av næringslivet til å
bekjempe plast i havet der problemet er størst.
Vi er veldig takknemlige for at så mange
bedrifter bidrar, sier Johnsen.
Vil din bedrift delta? Kontakt din lokale
fylkesaksjonsleder eller gå inn på blimed.no.
Der finner du også flere tips til hvordan din
bedrift kan bidra i TV-aksjonen.

HVA FÅR DU TILBAKE VED
Å GI TIL TV-AKSJONEN?
• Fri bruk av TV-aksjonens logo
• Bannere til nyhetsbrev og
nettsider
• E-postsignaturer

Ivar Horneland
Kristensen
Administrerende
direktør i Virke

• Bidragsdiplom
• Delingsposter til sosiale medier
• Alt materiell kan lastes ned på
blimed.no

– Jeg er med på TV-aksjonen fordi både jeg
personlig og hovedorganisasjonen Virke, som
jeg leder, er opptatte av bærekraftmålene.
Plastforsøpling i havet er et stort problem som
vi må få løst, og derfor vil jeg gå med bøsse i år.
Jeg pleier å delta på TV-aksjonen fordi det er en
fin norsk tradisjon der man bruker tid sammen
med familien og gjør noe bra for andre.

TAKK TIL VÅRE HOVEDSAMARBEIDSPARTNERE:

