
Giv din støtte til Danmarks fremtid
Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed

FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB
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Entreprenørskab kan læres. Det er Fondens grundsten. Aktiviteterne og måderne det gøres på er mange, og der ud-
vikles stadig nye rammer for at sikre, at Danmark også i fremtiden kan byde ind med endnu flere levedygtige iværk-
sættere og innovative medarbejdere. Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise er det centrale nationale viden-
center og omdrejningspunkt for udvikling af entreprenørskab i undervisningen på alle uddannelsesniveauer. Dermed 
sikres progressionen i entreprenørskabsundervisning – fra grundskolen til de videregående uddannelser. 

Entreprenørskab fra ABC til ph.d.

Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise
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”Unge iværksættere er vigtige for 
erhvervslivet, hvis vi skal skabe stabil 
vækst i Danmark. 
Dansk Industri støtter Fonden, 
fordi det er afgørende, at børn og 
unge allerede i skolealderen møder 
entreprenørskab  og iværksætteri, så 
vi fremover vil se flere levedygtige 
vækstiværksættere.” 

Bidrag sammen med os

“Samarbejdet med Fonden for  
Entreprenørskab – Young Enterprise 
er et naturligt valg for Dana, idet 
begge  parter brænder for at fremme 
entreprenørskab i Danmark. 
For os er de selvstændige helte, der 
fortjener de bedst mulige vilkår for at 
udvikle deres idéer.” 

”Entreprenørskab og innovation er 
faktorer, der bidrager til at skabe 
vækst. Hos Fonden er det uddan-
nelse og brug af erfaringer, der er 
i højsædet – elementer der begge 
styrker både innovation og entre-
prenørskab. Derfor er vi stolte af at 
støtte Fonden.” 

Thomas Bustrup  
Direktør, Dansk Industri

Keith Fobian 
Adm. direktør, DANA

Torben Laustsen 
Bankdirektør, Nordea
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Vi har målt på effekten af det, vi gør. Når du støtter mere entreprenørskab i undervisningen, øger du 
de unges forståelse for deres rolle og værdi i samfundet. Nu og i fremtiden. Entreprenørskabsunder-
visning får unge til at:  

Nytter det noget?

 

- Blive gladere for at gå i skole 

- Have højere ambitioner for videre uddannelse og karriere 

- Føle, at de har noget at bidrage med til samfundet 

- Se lysere på fremtiden 

- Skabe flere virksomheder 

- Tjene flere penge 

- Få mere lyst til at blive iværksætter

Giv din støtte til Danmarks fremtid
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”Som dommer møder jeg de unge ansigt 
til ansigt og kan se, at de sprudler af 
energi,  engagement og gå på mod.  
Det er virkelig inspirerende, og min tid 
som dommer er altid givet godt ud.” 

”At være dommer er en ære, hvor 
inspiration, kreativitet og iværksætterånd 
mødes i et fantastisk læringsrum. 
Der åbnes op for nye muligheder og 
Microsoft har stort ønske om at hjælpe 
så mange som muligt videre til succes.” 

“Det er inspirerende at opleve,  hvor inno-
vative og entreprenante dagens unge er.  
Det er en fornøjelse at være med til at 
støtte deres udvikling – både for de 
unges og for det fremtidige danske 
erhvervslivs skyld.” 

Lars Nørby Johansen  
Bestyrelsesformand

Anette Nørgaard 
Microsoft

Søren Hesseldahl 
Danfoss

Støt de unge – bliv dommer
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Du og din virksomhed: 
- Hjælper med at skabe grundlaget for fremtidens ledere 

- Fremmer Danmarks konkurrenceevne 

- Sikrer talentudviklingen blandt dine kommende medarbejdere 

- Øger virksomhedens CSR-profil 

- Får etableret nye netværk 

- Øger virksomhedens synlighed 

- Styrker virksomhedens PR-værdi

Udover glæden ved at hjælpe unge, er der en række elementer, som din  
virksomhed får ud af at støtte de unge.

Hvad får jeg og min virksomhed ud af det?
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National Entreprenørskabsmesse (februar)

Regionale mesterskaber (marts)

DM for grundskolen – NextLevel

DM for ungdomsuddannelserne – Company Programme

DM for videregående uddannelser – Start Up Programme

Social Enterprise Programme

Regionale arrangementer og events

Forår
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Læs mere på www.ffe-ye.dk/fonden/sponsorer/tegn-et-sponsorat
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Engagementshjul

Regionale arrangementer og events

National Entreprenørskabsmesse (februar)

Leder for en dag (oktober)

Danish Entrepreneurship Award (november)

Projekt Edison landsfinale

Regionale entreprenørskabsmesser (dec.-jan.)

EfterårForår

01

02

03

04

05

Skills for the future

Her kan du støtte Danmarks fremtid
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Logo på Fondens hjemmeside opstillet efter kategorier x x x x

Logo i Fondens årsrapporter mv. opstillet efter kategori x x x x

Citat fra sponsor til brug i presse- og promoveringssammenhæng x x x

Beskrivelse af virksomhed i Fondens hovednyhedsbrev* ved indgåelse af sponsorat x x x

Mulighed for én årlig nyhed til Fondens hjemmeside eller nyhedsbrev om sponsor/sponsors 
indsatsområde i relation til Fonden

x x

Logo med i Fondens nyhedsbrev til sponsorer og bestyrelse/repræsentantskab x x

Logo med i Fondens hovednyhedsbrev* x

Omtale på sociale medier min. 1 gang årligt x

Omtale på sociale medier min. 2 gang årligt x

Et årligt interview til Fondens videoproduktion x

Omtale på Berlingske Business 1 gang årligt x

2. Synlighed ved events og konkurrencer
Logo synligt ved Fondens events og konkurrencer x x x x

Mulighed for at være dommer eller mentor ved Fondens konkurrencer eller andre aktiviteter x x x x

Mulighed for standplads ved konkurrencer x x

Mulighed for at forestå åbningstaler ved nationale konkurrencer x

Mulighed for at indgå aftale om særpriser i sponsors navn** x

Logo synligt på vinder-check x
       

Sponsorater

1. Markedføring og PR
Platin         Guld          Sølv       Bronze

Platin: Eksklusivret pr. branche: 200.000 + kr.  Guld: 100.000 – 199.999 kr.  Sølv:  50.001 – 99.999 kr.  Bronze: 25.000 - 50.000 kr.



3. CSR
Benyttelse af CSR-logo fra Fonden på sponsors hjemmeside x x x x

Tilbud om CSR-profiltekst og billeder til sponsors årsregnskab, web mv. x x

4. Brug af Fonden som videns- og udviklingsplatform

Særligt nyhedsbrev fra Fonden ca. 10 gange årligt med nyheder fra Fonden og  

Fondens arbejde

x x x x

Indlæg fra Fonden på sponsors egne møder, konferencer og lignende x x

 Rådgivning fra Fonden om tilrettelæggelse af aktiviteter for elever og studerende                              x                  x

Tilbud om historier fra Fonden til sponsors egne nyhedsbreve og magasiner, 2 x årligt x

Fonden tilbyder målrettede data fra egne analyser x

Logo på hjemmeside og event-hjemmeside x x

Logo synligt under præmieoverrækkelse x x

Mulighed for stand under event (hvis logistisk muligt) x

Omtale på sociale medier min. 1 gang per aktivitet x

Omtale af sponsor i pressemeddelelser om event/aktivitet x

Særsponsorater Aktivitetssponsor Præmiesponsor

** Kræver særskilt aftale* Ca. 4500 modtagere. Primært undervisere, skoleledere og erhvervsfolk

Platin: Eksklusivret pr. branche: 200.000 + kr.  Guld: 100.000 – 199.999 kr.  Sølv:  50.001 – 99.999 kr.  Bronze: 25.000 - 50.000 kr.
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Vi støtter Fonden for Entreprenørskab

Platin 

Guld 

Sølv

Bronze

Partnerskab

Særsponsorarter




