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Vad är Upplevelsedagen

Målet med Upplevelsedagen 2019

ETT AV ÖSTERGÖTLANDS STÖRSTA VÄLGÖRENHETSARRANGEMANG
FÖR HJÄRTEBARNSFONDEN

 

Upplevelsedagen är ett arrangemang för hela familjen där vi tillsammans med företag samlar in 
pengar som bidrar till forskningen kring barn med hjärtfel.

Upplevelsedagen har slagit igenom stort och vuxit från 500 besökare till cirka 4.000 personer 2018. 
Upplevelsedagen har samlat in ca.1 miljon kronor under åren. I år kommer hela överskottet kommer 
att gå till Hjärtebarnsfonden. 

Upplevelsedagen 2019 bygger liksom tidigare på ideellt arbete och finansieras genom bidrag och 
insatser från sponsorer och försäljning på kvällen.                                        

Upplevelsedagen kommer att innehålla underhållning för hela familjen med många roliga aktiviteter. 
Det anordnas ansiktsmålning, uppvisningar med djur, lek och bus, hoppborgar och möjlighet att 
prova på olika sporter allt detta är helt gratis. Under Upplevelsedagen uppträder såväl  
Sverigekända artister som lokala förmågor som här får en möjlighet att visa vad man kan.

Vårt mål är att nå ett besöksantal på cirka 4.000 personer och ge besökarna ett bra start på  
sommaren. Tillsammans ska företag och arrangör överträffa insamling summan från 2018 som  
var 160.000 kronor 

Marknadsföring
Liksom tidigare år kommer Rix FM att jingla reklam för dagen. Vi kommer även att marknadsföra 
Upplevelsedagen på följande kanaler, Hemsida, Facebook, Tidningsannonser i Corren samt  
Linköpings – Posten och Noll tretton. Vi kommer även att ha reklam på alla Adinqs videoskärmar 
som finns i 14 st ICA butiker och 8 st Willys butiker – totalt 68 videoskärmar i hela Östergötland.  
På hemsida kommer alla information att finnas om artister och alla samarbetspartner loggor.
 

Arrangörer och ansvariga

Arrangör för Upplevelsedagen är Hjärtebarnsfonden Öst och ansvarig för organisation och  
genomförande är Göran Ingvald.



Förmånstagare- Hjärtebarnsfonden

Varje år får 1.000 familjer i Sverige det dystra beskedet att deras nyfödda barn har fel på sitt hjärta. 
Hjärtfel är den vanligaste missbildningen bland nyfödda barn i Sverige. Idag lever fler än 40.000 
personer med medfött hjärtfel.

Tidigare överlevde knappt vartannat barn med medfött hjärtfel den första akuta tiden efter upptäckt 
och diagnos. Idag räddas 90 procent av barnen tack vare en högt specialiserad vård och nya 
kirurgiska metoder. Antalet överlevare ökar hela tiden, vilket är mycket glädjande. Samtidigt växer 
också antalet barn och ungdomar med medfödda hjärtfel som inte i tillräcklig utsträckning får den 
hjälp som de behöver i form av eftervård, habilitering och annat nödvändigt stöd.  
Hjärtebarnsfonden är helt beroende av frivilliga gåvor. 

Hjärtebarnsfonden beskyddare är Hennes Majestät Drottning Silvia.                                                    

Stort tack för din gåva
Linda Sundberg, 
Ordförande Hjärtebarnsfonden   



Annonserbjudande och reklam  
Även i år kommer vi att trycka en extrabilaga i samarbete med Linköpings–Posten med en upplaga 
på cirka 63.000 ex, och den kommer delas ut i tillsammans med Linköpings-Posten.  
Företag kommer att erbjudas möjligheten att Hjärtebarnsfonden genom att köpa en annonsplats.

Helsida                  248 x 365 mm                   Halvsida liggande     248 x 178 mm 
En 1/4 Stående    122 x 178 mm                   En 1/8 Stående           80 x133 mm 
En 1/8 Liggande   122 x 88 mm                     En Logga annons         80 x 43 mm
Utställningsplats  3 x  3 m                      

Storlekar på annonserna
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