Viral kampanj ska engagera företagare mot ebola
Kampanjen Business against Ebola är ett initiativ för att få fler företag att hjälpa till i
kampen mot ebola. På sajten www.businessagainstebola.org/ uppmanas företag av alla
storlekar att redovisa sin donation och samtidigt nominera andra företag.
Viruset ebola sprider sig snabbt med en dödlighet på 5090%, många liv går inte att rädda. Enligt
World Health Organization har mer än 8 300 människor insjuknat i ebola varav minst 4 000
dödsfall har rapporterats. Värst drabbat är Västafrika.
Det här har berört oss och många andra djupt. Hjälp behövs. Vi är många som vill och kanske
redan har skänkt pengar privat.
Frågan är vad vi kan göra för att få fler företag att engagera sig i kampen mot ebola? Genom
kampanjen Business against Ebola kan ditt företag visa sitt stöd men också nominera andra att
bidra.
Gör så här:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gå in på http://www.businessagainstebola.org/
Klicka på fliken “Take Action!”
Klicka på “Donate” och skänk pengar till valfri organisation
→ Har du redan skänkt pengar? Gå direkt till “Report”
Klicka på “Report” skriv in dina uppgifter, vad du har skänkt, till vilken organisation och
ladda upp din logotyp.
Under “Nominate” hittar du information hur du går tillväga för att nominera minst tre
ytterligare företag.
Sprid budskapet i dina kanaler så att vi tillsammans kan utrota ebola.

Låt oss hjälpas åt att få spridning så vi tillsammans kan hjälpa de människor som har drabbats. I
alla sociala medier uppmanar vi dig att använda följande tagg när du lyfter kampanjen eller din
donation mot ebola: #bizagainstebola
Första dagen innan lansering genererade kampanjen 3300 USD i kampen mot ebola.
Vilka är vi och varför gör vi detta?
Vi på Hemsida24 bestämde oss för att skänka 1 000 kronor per anställd. Idag är vi 16 anställda
vilket innebär 16 000 kronor. Våra pengar valde vi att ge till Läkare utan gränser.
Vi är ett litet företag men ville gärna göra något mer och därför tar vi det här initiativet för att
inspirera och utmana andra företag att också bidra efter sina resurser. Vi tjänar ingenting på
detta.
För mer information om oss eller varför vi gör det här kontakta:
Johanna Bohlin, Community Manager Hemsida 24, johanna.bohlin@hemsida24.se
Ludvig Granberg, VD Hemsida 24, +46 73 674 49 38, ludvig.granberg@hemsida24.se

www.businessagainstebola.org #bizagainstebola

