
Det bästa med att
arrangera ett 
Of-Hope event, är
känslan att göra
något betydelsefullt!

Sätt upp er egen kampanj inom företaget, starta insamling och bidra
genom en företagsgåva. 
Skapa en egen Week of Hope aktivitet på www.weekofhope.se och få
tillgång till en egen eventsida med möjligheten för medarbetare att
registrera sig som deltagare och bidra direkt till Barncancerfonden
via er insamling.

Barncancer är den vanligaste dödsorsaken hos barn 1-14 år. Det
kan ni som företag ändra på tillsammans med Barncancerfonden.
Ni gör därmed en betydelsefull insats på vägen mot vår vision -
att utrota barncancer.

Week of Hope är en fantastisk möjlighet för ert företag, era medarbetare,
kunder och partners att vara med i kampen mot barncancer. Samtidigt
som ni stärker ert CSR arbete kan ni göra en betydelsefull aktivering.

Genom att aktivera er under Week of Hope, 23-29 maj, har ni möjlighet
uppmuntra och engagera medarbetare till rörelse och samtidigt bidra till
att hålla cancer borta från barn. 

Hur kan ni vara med och engagera er i Week of Hope?

Vi hjälper gärna till med tips och ideér hur ni kan koppla samman en
medarbetaraktivitet med insamling. Vi bistår även med material att dela
både internt och via sociala kanaler.

Arrangera Week of hope
Gör något du tycker om för barn med cancer 



 
 

1. Välj tid och plats för ditt Week of Hope

Välj tid och plats för din aktivitet under Week of Hope. Välj vilken eller vilka av dagarna 23-29 maj du vill
arrangera din aktivitet. Välj ut en start tid och bestäm sedan om din aktivitet kommer att ske på en fysisk
plats eller om den kommer att ske digitalt.

2. Registrera dig som arrangör på www.weekofhope.se/skapa-event

Genom att registrera dig som arrangör skapas din arrangörssida. Döp ditt event till t.ex. "Week of Hope -
Nathalies yatzykväll". Om du ska arrangera en digital aktivitet, glöm inte förmedla länken till dina
deltagare på mina sidor. På din arrangörssida kan du även:  

- Sätta ett insamlingsmål
- Bestämma hur många platser du har för ditt event
- Bestämma hur många dagar eventet ska vara
- Lägga upp kontaktinformation
- Lägga upp allmän information om ditt event
- Skriva nyheter
- Lägga upp bilder
- Lägga upp egna sponsorer
- Hämta hem din deltagarlista och kommunicera med dina deltagare på eventet
- När som helst gå in och uppdatera din eventsida på "Mina sidor"

3. Sprid budskapet och bjud in deltagare till ditt Week of Hope!

När du blir arrangör får du tillgång till ett marknadsföringskit som innehåller bland annat: bildmaterial till
sociala medier, affischer, banners, logotyper och mall för deltagardiplom.

- Arbeta gärna aktivt med dina sociala medier. Skapa innehåll på din Facebooksida löpande.
- Använd gärna hashtagen #weekofhope #barncancerfonden och #utrotabarncancer.
- Tagga @barncancerfonden i dina inlägg så har vi möjlighet att dela dem vidare för att sprida ditt Week
of Hope ytterligare.

Så här går du till väga för att arrangera ett Week of Hope

Som arrangör får du en egen QR-kod som är 
kopplad till din insamling 

Du får din egen eventsida där din information om ditt 
Week of Hope förmedlas till dina deltagare



- Här laddar du ner marknadsföringsmaterial, för att få så mycket spridning och stöd som möjligt inför ditt
event. 

- Vi hjälper dig genom hela eventet och vill du läsa på mer kring tips inför ditt event kan du göra det här.

- Här hittar du frågor & svar på vanliga frågor inför ditt event. 

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor!
Skicka ett mejl till event@barncancerfonden.se

Här kommer tre användbara länkar som hjäper dig att planera och
utföra ett så bra Week of Hope som möjligt.


