
Fashion statement 20 kr
rosa bandet 2007 

design lars wallin

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige. Och trots alla framsteg inom forsk-
ningen blir inte alla som drabbas friska. Men ett litet band kan göra stor skillnad. Årets rosa band är 
designat av Lars Wallin. Bär det och känn dig lite extra vacker, både utanpå och inuti. Rosa bandet 2007
fi nns att köpa hos scandic, apoteket, ica och lindex. Vi tänker besegra cancer. Vill du vara med?

Fotograf: M
ikael Schulz
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”Ditt livs viktigaste samtal 
 kan komma från mig.”

kollabrösten.nu

Genom att känna igenom dina bröst varje månad ökar du dina chanser att upptäcka bröstcancer tidigt. Vi 
har samlat en rad intressanta personer som kan turas om att ringa och påminna dig om det. En av dem är 
Börje Salming. Anmäl dig på kollabrösten.nu, eller genom att sms:a Börje till 72900 om du vill att första 
samtalet ska komma från honom. Samtalen kostar 30 kronor styck och pengarna går till cancerforskning. 
Vi tänker besegra cancer. Vill du vara med?

OPERATÖRENS ORDINARIE AVGIFT FÖR SMS TILLKOMMER. 
FUNGERAR EJ MED TELENOR.
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Vi bad några framstående kvinnor att göra en konstnärlig tolkning av ett
kvinnobröst. Resultatet blev fantastiskt. Verken finns nu i en numrerad,
signerad upplaga till försäljning hos oss till ett pris av 1 000 kr/styck och
pengarna går givetvis till bröstcancerforskning och Rosa Bandet.

We asked some well-known women to make an artistic rendition of  a
woman’s breast. The result is fantastic. The limited edition works are
numbered and signed and are now available at all our hotels at a price
of 1000 SEK/print. The money will of course go to the Pink Ribbon. The
number of lithographs is limited to a 150 prints per work. Ask more
from the receptionist.

Invest in the future. Buy art.Invest in the future. Buy art.

Investera
i framtiden,
köp konst.

Investera
i framtiden,
köp konst.

Miljömärkt trycksak 341 3212007-09 Berggraf AB

BILAGA 6



��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������

����������������������
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       Frågor till Huvudsponsorer

1. Hur kommer det sig att ni engagerar er i Rosa bandet kampanjen? 

2. Var det ni som kontaktade Rosa bandet eller var det Rosa bandet som kom till er och ville att ni skulle vara med?

3. Hur kommer det sig att ni är huvudsponsorer till rosa bandet?

4. Vad har samarbete med Rosa Bandet haft för betydelse för ert varumärke?

5. Märkte ni någon skillnad i försäljningen genom ert samarbete/oktober månad?

6. Vilka aktiviteter/erbjudanden har ni haft för att stödja rosa bandet?

7. Vad har ni fått för respons från era kunder om ert samarbete med Rosa bandet? Har ni märkt någon skillnad i era 
kunders medvetande om Rosa bandet kampanjen?

8. Har ni varit med från kampanjens start år 2002? Hur har er sampositionering förändrats genom åren? 

9. Lindex: Varför har ni valt att ha med kändisar i era kampanjer? Är det ni som har valt vilka som är med? 

     Tror ni att det har hafr någon påverkan på försäljningen och bidragen?

10. Vad ville ni förmedla med era annonser?
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1. Varför har ni valt att ha ICA, Lindex osv som huvudsponsorer?

2. Vem kontaktade vem?

3. Har ni märkt någon skillnad i engagemanget/medvetandet från allmänheten under de år som Rosa bandet 
            har funnits?

4. Tror du att användandet av kändisar i Lindex kampanj har bidragit till större insamling?

5. Vad har sampositioneringen haft för betydelse för kampanjen? Jmf med tidigare år.

6. Samarbetet med designers till Rosa bandet, hur valde ni ut vilka designers ni skulle använda er av? 
            Vem kontaktade vem? Är det något som kommer att fortsätta nästa år? 
            Vad har de haft för betydelse för försäljningen? 

7. Ang. Rosa Bandet galan: Hur kommer det sig att ni avslutade ert samarbete med TV4 och påbörjade ett 
            samarbete med TV3 istället? 

8. Vad ville ni förmedla med era annonser?

9. Kollabrösten.nu: Hur har ni valt vilka kändisar som ska vara med? Tror ni att det hade gjort någon skillnad 
            om det hade varit cancerforskare istället? Trovärdighet? Vem är populärast?  

10. Hur mycket at pengarna ni har fått in är genom sampositionering? Hur mkt har de andra varumärkena 
            samlat in till er? 

1. Ser ni någon risk med att samarbeta med andra varumärken? Att man inte kommer att förknippa rosa 
            bandet med bröstcancer forskning utan mer med andra grejer eller är det så starkt etablerat? 

2. Varför tror ni att rosa bandet kampanjen har blivit så stor?

3. Varför är inte det blå bandet mot prostatacancer inte lika uppmärksammat?

4. Känner ni det som att det konkurrerar ut uppmärksamheten från andra cancerformer?

5. Hur mycket pengar får ni in totalt till Cancerfonden genom olika insamlingar? Hur stor del av den 
            totala summan är insamlat i rosa bandet kampanjen?

6. Hur har kampanjen utvecklats genom åren?

7. Ett år fick ni in 16 miljoner när ni hade fått in mycket mer året innan, varför var det en nergång det året? 

8. I år fick ni in 56 miljoner, skulle ni se det som ett misslyckande om ni får in mindre nästa år? 

Tillagda frågor 

Frågor till Cancerfonden
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