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Elkjøp bytter ut uniformen med
fotballtrøyer: - Vi står sammen i kampen
mot barnekreft
Fredag 3. desember er det #FotballtrøyeFredag hvor hele Norge er invitert til
å bli med på ett lag, for å komme et skritt nærmere i den livsviktige kampen;
At ingen barn i Norge skal dø av kreft.

Sammen med Barnekreftforeningen oppfordrer Elkjøp egne ansatte, andre

bedrifter og kunder, om å ta på seg sin fotballtrøye og dele i sine sosiale
medier-kanaler.
- På denne måten får vi mest mulig oppmerksomhet til denne merkedagen
som har som mål å samle inn midler til det viktige arbeidet
Barnekreftforeningen gjør. Vi er glade for at vi kan bidra der vi kan, og i år blir
mange Elkjøp-skjorter byttet ut med fotballtrøyer i butikkene våre, forteller
Trygve Hillesland, administrerende direktør i Elkjøp Norge som vil oppfordre
andre i handelsstanden til å gjøre det samme.

Fotball – mer enn en sport

Det er få spill som vekker så sterke følelser i så mange mennesker, som
fotball.
- Ikke minst spiller fotball en viktig rolle i livet til mange barn med kreft. Barn
har mye de skal oppleve, de har mange drømmer, om å bli frisk – men også å
score mål for laget sitt en dag. De trenger forbilder og rollemodeller på veien.
Fotballen er en arena der barn kan utfolde seg og oppleve mestring og se
opp til sine helter, Trine Nicolaysen, daglig leder i Barnekreftforeningen.

Leder for Barnekreftforeningen syns denne dagen er viktig både for saken,
men også for fotballsupportere som vil vise frem yndlingsdrakten sin.
- Dette er både en mulighet til å spre et viktig budskap, men også en
mulighet for norske supportere til å vise frem drakten til laget de heier på,
enten det er Frigg, Liverpool eller Barcelona. Godt støttet av fotball-Norge,
og gode samarbeidspartnere som Elkjøp, så har jeg troen på å samle Norges
mest fargerike fotball-lag til kampen mot barnekreft, sier Nicolaysen.

Engasjerer de ansatte

Elkjøp-sjefen er takknemlig for at de får muligheten til å bidra både ved å
donere en sum til saken, men også i aller høyeste grad ved å involvere alle
ansatte. Elkjøp oppfordrer ansatte som ønsker, å møte opp på jobb i egen

fotballtrøye.
- Det er selvsagt valgfritt for våre kolleger i butikk, men jeg syns det er
utrolig kult at vi kan bidra ved hjelp av over 4000 kolleger over hele landet.
Jo flere som får dette med seg, jo større sjanse er det for at
Barnekreftforeningen får samlet inn midler som monner og er tiltrengt, sier
Hillesland.

Elkjøp er Nordens største handelsforetak innen forbrukerelektronikk og omsatte
varer og tjenester for over NOK 41 milliarder i regnskapsåret 2019/20.
Driftsresultatet var NOK 1.459 millioner.
I Norge har vi i dag 154 butikker fordelt på egeneide butikker og Franchiseeiere.
I Elkjøp Norge er vi 4100 ansatte i Elkjøp-konsernet, som er eid av britiske Dixons
Carphone - en av Europas største forhandlere innen forbrukerelektronikk.
Konsernet har etablert detaljvirksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Finland,
Island, Grønland og på Færøyene.
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Vi skal gjøre det vi kan for å svare deg så fort som mulig i din
mediehenvendelse. Er du kunde og trenger hjelp, ber vi deg
kontakte vårt kundesenter som er best rustet til å hjelpe deg.
madeleine.schoyen@elkjop.no
95703597

