
Bli Företagsvän, så är ditt företag med och 
stödjer den främsta cancerforskningen i 
Sverige. Paketen kostar från 5 000 kronor. 

Som tack för ert stöd får ni tillgång till vårt 
digitala material som visar era kunder och 
medarbetare att ni står bakom vårt arbete.  

Bli Företagsvän i dag Besök cancerfonden.se/foretagsvan 
eller ring 020-59 59 59

1 av 3 får cancer. Men alla drabbas.
Bli företagsvän – så är ditt företag med och stödjer 
den främsta cancerforskningen i Sverige.

Anna Martling
Professor och cancerforskare,

Karolinska Institutet

”Tack för att du bidrar till 
forskningens framsteg.”



Rörlig grafik för 
sociala medier

Bli Företagsvän
Välj mellan flera olika digitala paket som visar ert engagemang i kampen mot cancer för era kunder och medarbetare. 
Paketet gäller under ett år och så snart beställningen är gjord får ni tillgång till materialet. Som Företagsvän exponerar 
vi ert företagsnamn på Cancerfondens webbplats.

Företagspaket 2017
Med materialet visar ni ert stöd för Cancerfonden samtidigt som ni sprider vårt viktiga budskap vidare till 
kunder, leverantörer och medarbetare. Ni får även fyra nummer av vår uppskattade tidning Rädda Livet.

Så kan ert företag 
stödja Cancerfonden

Banner 160 x 130 Banner engelska
160 x 130

Banner 730 x 150

Banner engelska 730 x 150

Diplom Tidningen  
Rädda Livet

Grundpaketet
från 5 000 kr

Diplom

Exponering av ert företagsnamn  
på Cancerfondens webbplats

Banners att publicera  
på er webbplats

 Helårsprenumeration på 
Cancerfondens tidning Rädda Livet

 Digitalt nyhetsbrev med information 
om Cancerfondens verksamhet och 

forskningens framsteg

Rörlig grafik för sociala medier

Annons i Cancerfondens tidning  
Rädda Livet, 1/2-sida 170x110,  

värde 14 000 kr

Exponering av ert  
företags logotyp på  

Cancerfondens webbplats

Lilla marknadspaketet
från 10 000 kr

Mellan marknadspaketet
från 20 000 kr

Stora marknadspaketet
från 50 000 kr





















































Bli Företagsvän  
redan i dag 
Registrera er på  

cancerfonden.se/ 
foretagsvan eller ring  

020-59 59 59 för  
personlig service.

Tidningen till dig som stödjer 

CANCERFONDEN

NR 1 ❤ 2016

»Cancern kom nära 

           mig«
           mig«
           mig«
           mig«
           mig«

HELENA VON ZWEIGBERGK OM SIN ORO

      Författaren skriver om hur vännen

Marie Fredrikssons sjukdom berört henne.

 ̈ Viger sitt liv åt att 

hitta nya behandlingar

 ̈Fler överlever när

färre sjukhus opererar

 ̈ Socker avslöjar hur 

farlig tumören är 

 ̈ Dubbelt så många 

drabbade år 2040

Forskning på 
frammarsch

»Fördomarna
måste bort«

LIVSSTILS-

PROFESSORN 

TIPSAR OM MATEN 

SOM KAN SKYDDA 

MOT CANCER

        knep när

            när cancern 

                
sätter sig 

      på matlusten

MICHELLE KÄMPAR 

MOT ATTITYDERNA 

KRING LUNGCANCER

 Ät rätt –
minska 
risken
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Tidningen till dig som stödjer CANCERFONDEN

NR 2 ❤ 2016

     »Jag tog makten över sorgen«
KENNET ANDERSSON 
   Fotbollsspelaren om hur han stöttade vännen 
Klas  Ingesson under cancertiden – och hanterade förlusten.

»Språk kan rädda liv«

ÄR DET DAGS ATT SCREENA OSS MER?

NÄR MARY-LOUISE GWADA FICK BRÖST-CANCER SÅG HON PROBLEMEN

Så kan tumörer hittas i tid ¨  Tuff väntan för män med prostatacancer
¨ Musik kan minska oron vid strålbehandling
¨  Populära tillskott kan sporra tumörer

¨ Patientens egna celler ska stoppa blodcancer

 

Forskning på frammarsch

RIKARD WOLFF: »Cancern var min barndoms   spöke«
forskare

får chans 
att satsa 

långsiktigt 
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Annons i tidningen  
Rädda Livet



Så här ska vi besegra cancer
● Forskning räddar liv. Cancerfonden finansierar 
endast den främsta cancerforskningen.  
Varje år skulle vi behöva dela ut 500 miljoner 
kronor för att kunna finansiera alla hög-
kvalitativa forskningsprojekt.

● 1/3 av all cancer kan förebyggas. Risken 
att drabbas av cancer kan minskas genom 
hälsosamma vanor när det gäller rökning, 
alkohol, sol, kost och motion.

● Tidig upptäckt är livsviktig. Cancerfonden 
vill att all cancer ska diagnostiseras tidigt så 
att den kan behandlas framgångsrikt. Därför 
är det viktigt att alla som blir kallade till 
screening går till undersökningen.

● Jämlik cancervård. Alla i Sverige ska få  
den bästa vården utifrån sina förutsättningar.

Fakta om cancer i Sverige
● 1 av 3 får cancer. Men alla drabbas.

● Varje år får fler än 60 000 personer ett 
cancerbesked. 

● Två tredjedelar av dem som insjuknar är  
65 år eller äldre.

● I dag lever närmare 500 000 personer som 
har eller har haft en cancersjukdom.

● Varje år avlider drygt 22 000 personer av en 
cancersjukdom.

● 65 procent av dem som drabbas lever tio år 
efter diagnos.

Det här är Cancerfonden
Cancerfondens vision är att besegra cancer. För att nå dit arbetar organisa-
tionen med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete.  
Vår verksamhet är helt beroende av testamenten och gåvor från privat- 
personer och företag.

Cancerfonden, 101 55 Stockholm 
Telefon 020-59 59 59     Plusgiro 90 1986-0     Bankgiro 901-9514   

cancerfonden.se     info@cancerfonden.se

1951 2011

Fördubblad 
överlevnad

30%
Sedan 1950-talet 
har överlevnaden 
i cancer mer än 
fördubblats; i 
dag överlever 65 
procent av dem 
som insjuknar.

65%


