
Sponsra ”Ett klick för skogen”

Ett enkelt sätt att samarbeta med Naturarvet är att bli Klicksponsor. Det är ett program som

bygger på att besökarna på naturarvet.se gör ett ”klick” på vår hemsida och därmed länkas till 

sponsorns webbplats. Besökaren kan bara göra ett klick per dag och för varje klick donerar 

sponsorn en liten summa pengar.

Ett klick för skogen är en funktion som är mycket uppskattad på vår webbsida. Varje dag

brukar vi ha mellan 4 000 och 8 000 unika besökare; besökare som har ett stort engagemang i 

Naturarvets arbete men som också ofta har intresse av produkter och verksamheter med 

anknytning till natur, miljö, hälsa och livsstil.

Att bli ”klicksponsor” hos Naturarvet är ett sätt att visa att företaget/organisationen vill göra 

något extra för naturen och miljön. Att stödja Naturarvet är ett konkret sätt att vara med och 

bevara Sveriges sista gammelskogar. Varje öre bevarar en liten bit skog – för all framtid!

Klicksponsornivåer

Klick 10

Genom att sponsra Naturarvet med minst 20 000 kronor vid ett tillfälle får man 200 000 klick,

vilket brukar räcka ungefär ett år. Det innebär att varje gång en besökare gör ett klick på

webbsidan stödjer sponsorn Naturarvet med 10 öre.

Innehåll:

1. 200 000 klick fördelat på 12 månader, det vill säga ca 550 klick per dag i genomsnitt.

2. Företagets/organisationens logotyp (länkad) finns exponerad på naturarvet.se under 

Naturarvet/Samarbeten under minst tolv månader.

3. Naturarvet berättar om sponsorn i nyhetsbrev 2 gånger under året (upplaga ca 7000) 

samt i en nyhetsnotis på naturarvet.se, förstasidan.

4. Ett fint tackbrev att sätta upp på kontor eller i butik.

Klick 12

Genom att sponsra Naturarvet med minst 15 000 kronor vid ett tillfälle får man 125 000 klick

under nio månader. Det innebär att varje gång en besökare gör ett klick på webbsidan

stödjer sponsorn Naturarvet med 12 öre.

Innehåll:

1. 125 000 klick fördelat på 9 månader, det vill säga ca 460 klick per dag i genomsnitt.

2. Företagets/organisationens logotyp (länkad) finns exponerad på naturarvet.se under 

Naturarvet/Samarbeten under minst nio månader.

3. Naturarvet berättar om sponsorn i nyhetsbrev (upplaga ca 7000) samt i en nyhetsnotis 



på naturarvet.se, förstasidan.

4. Ett fint tackbrev att sätta upp på kontor eller i butik.

Klick 17

Genom att sponsra Naturarvet med minst 10 000 kronor vid ett tillfälle får man ca 58 800

klick, vilket brukar räcka ungefär ett halvår. Det innebär att varje gång en besökare gör ett

klick på webbsidan stödjer sponsorn Naturarvet med 17 öre.

Innehåll:

1. 58 800 klick fördelat på 6 månader, det vill säga ca 320 klick per dag i genomsnitt.

2. Företagets/organisationens logotyp (länkad) finns exponerad på naturarvet.se under 

Naturarvet/Samarbeten under minst sex månader.

3. Naturarvet berättar om sponsorn i en nyhetsnotis på naturarvet.se, förstasidan.

4. Ett fint tackbrev att sätta upp på kontor eller i butik.

Klick 20

Genom att sponsra Naturarvet med minst 5 000 kronor vid ett tillfälle får man en klickmängd

som genererar 25 000 klick, vilket brukar räcka ungefär tre månader. Det innebär att varje

gång en besökare gör ett klick på webb-sidan stödjer sponsorn Naturarvet med 20 öre.

Innehåll:

1. 25 000 klick fördelat på 3 månader, det vill säga ca 275 klick per dag i genomsnitt.

2. Företagets/organisationens logotyp (länkad) finns exponerad på naturarvet.se under 

Naturarvet/Samarbeten under minst tre månader.

3. Ett fint tackbrev att sätta upp på kontor eller i butik.

Klick 25

Genom att sponsra Naturarvet med minst 2 000 kronor vid ett tillfälle får sponsorn 8 000

klick, vilket brukar räcka ca 1 månad. Det innebär att varje gång en besökare gör ett klick på

webb-sidan stödjer sponsorn Naturarvet med 25 öre.

Innehåll:

1. 8 000 klick, det vill säga ca 260 klick per dag i genomsnitt.

2. Ett fint tackbrev att sätta upp på kontor eller i butik.

Kontakt
Om du är intresserad av att bli klicksponsor eller om du vill veta mer, hör av dig till Naturarvet

på insamling@naturarvet.se eller telefon 073 - 109 95 12

Naturarvet
Insamling

Björksäter 1
649 91 Sparreholm

www.naturarvet.se


