
Guide
Sådan giver I træer i firmajulegave



Hvorfor give træer?
Der er en stigende tendens til, at kunder såvel som medarbejdere 

stiller større og større krav til, at virksomheder tager ansvar. Socialt 

ansvar og klimamæssigt ansvar.

At plante træer er måske det bedste værktøj vi har pt. til at:

• reducere CO2 for at bremse klimaforandringer

• beskytte grundvandet

• øge biodiversiteten

• forskønne vores liv og verden

Folkeskovsindvielse i 2019



Hvad har andre gjort?
Hør Allan Jørgensen fra Web2Media og Steffen Max Høgh fra Holmris 

B8 fortælle om, hvordan de har erstattet eller suppleret de normale 

julegaver til kunder og medarbejdere med træer plantet i Folkeskove, 

både i Danmark og Ghana:

https://youtu.be/WL0kjQ1K72E


En meningsfuld gave
- på mange måder

I kan tage springet fuldt ud og helt erstatte rødvin/chokolade med 

træer, eller I kan gå den sikre vej og blot supplere de normale gaver.

I kan vælge at donere et engangsbeløb eller at lave en løbende aftale 

inspireret af vores aftaler med andre kunder:

Kontakt os på +45 40 15 35 94 eller lars@growingtrees.dk

mailto:lars%40growingtrees.dk?subject=


Det får I
Når I giver træer, kan I bruge vores Folkeskovscertifikat som julegave.

I bliver også nævnt på vores website, ligesom vi fortæller jeres histo-

rie i en LinkedIn-post.

Endelig vil vi invitere jer til at deltage i vores festlige Folkeskovsindviel-

ser, hvor jeres medarbejdere kan teambuilde omkring plantning af 

træer.

Nye Folkeskove bidrager til:

• Sikring af rent drikkevand.
• Mere natur og øget biodiversitet.
• Skabelse af nye rekreative områder.
• Oplagring af CO2 og dermed modvirkning af global opvarmning.

Folkeskovs Certifikat
Tak fordi du donerede og var med til at rejse en ny Folkeskov. C
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Vores officielle Folkeskovscertifkat Web2Media lavede deres eget



Beregn jeres gave
Vi har lavet et lille Excel-værktøj, som kan estimere, hvor mange træer 

I skal plante for at kompensere for jeres CO2-udledning.

Hent det her: 

Growing Trees var partner i det store Danmark Planter Træer-show på TV2, hvor vi fik samlet ind til 1 mio. træer

Credit: Peter Kjeldsen, STV

https://growingtrees.dk/co2-beregner.xlsx


Her planter vi
Vi har snart plantet 1.400.000 træer i Danmark og 30.000 træer i 

Ghana. I kan altid følge med på vores oversigt over Folkeskove for at 

finde et plantested, der passer jer bedst. Mest oplagt i nærheden af 

jeres virksomhed, så medarbejderne kan få direkte glæde af skoven.  

Hvis I er ambitiøse kan vi også hjælpe jer med at plante jeres helt 

egen skov.



Hvem er vi?
Den korte: Vi er en gruppe glade mennesker, stålsatte på at yde 

vores bidrag til en grønnere og håbefuld fremtid. Den lange: Besøg 

www.growingtrees.dk og lær mere.

Lad os drøfte de bedste muligheder for jer.

Kontakt os på +45 40 15 35 94 eller lars@growingtrees.dk

Team Growing Trees sammen med vores ambassadør OYA

https://www.growingtrees.dk
mailto:lars%40growingtrees.dk?subject=

