
www.lyoness-CFF.org

Hvordan blir jeg
utdanningssponsor? 

Bli utdanningssponsor og medlem av Lyoness Child & 
Family Foundation Association (vennligst skriv inn navn og 
kontaktinformasjon på svarkortet)

Oppgi antall sponsoravtaler og legg inn ønsket 
betalingsintervall

Signér, send svarkortet til Lyoness og fullfør betalingen

Tips:
Sett opp et fast trekk i banken din for det månedlige 
sponsorbeløpet. Å bli utdanningssponsor for prosjekter er 
faktisk så enkelt! 

Tre steg for å bli
utdanningsponsor







Viktig:
Legg alltid inn koden 366 og din Lyoness-ID som 
betalingsreferanse.

Juridisk merknad:
Du kan når som helst avslutte ditt sponsorskap eller medlemsskap
uten å oppgi grunn. For å gjøre det, ber vi deg sende en skriftlig 
henvendelse til:

sponsorship@lyoness-c� .org

BANKINFORMASJON:

Bank: DNB Bank ASA  
Kontoinnehaver: Lyoness Europe AG  
Kontonummer: 1503 35 53770  

Utdanningsponsoratet er ikke knyttet til spesi� kke barn eller 
personer, men fungerer som en ekstra økonomisk støtte til 
prosjekter i ulike land.
Sponsorer er mennesker med ansvar og tillit. Som 
utdanningsponsor vil du jevnlig motta informasjon, samt en 
årsrapport, som gjør at du aktivt kan følge med i utviklingen 
og fremdriften av prosjekter som støttes av foreningen Lyoness 
Child & Family Foundation. 

Hva brukes mitt
utdanningssponsorat til?

Å registrere seg som utdanningssponsor betyr at du bryr deg 
og tar ansvar. Utdanningsponsorer er den viktigste støtten til 
prosjektene til foreningen Lyoness Child & Family Foundation. 
Å være sponsor betyr tro på en bedre fremtid for barn, 
ungdom og familier i nød. For kun kr. 240,- per måned vil du 
som utdanningsponsor støtte foreningen, og bidra til å sikre 
langsiktige og bærekraftige prosjekter. Du er selvsagt ikke 
begrenset til bare ett sponsorat. For oss er ikke en sponsor bare 
viktig støtte, men også en aktiv representant for foreningen og en 
dedikert prosjektpartner.

Hva er et
utdanningssponsorat?

Det er to måter å bli utdanningssponsor:

ONLINE

Gå til din personlige pro� l på Lyoness.com, velg «Mine 
utdanningssponsorater» i menyen og legg inn antallet 
sponsorater du ønsker å bidra til.

OFFLINE

Fyll ut svarkortet i denne brosjyren og returner det til oss, enten 
per post, faks, eller e-post. Du kan også sende svarkortet til ditt 
lokale Lyoness-kontor.

Etter registrering vil du motta en bekreftelse på e-post,
som inneholder alt du trenger å vite om utdanningssponsoratet. 



Postnummer*

Adresse (gatenavn, -nummer)*

Navn/Firma*

Etternavn*

Mobilnr*

E-postadresse*

Medlems-ID i Lyoness (valgfritt)

(Vennligst fullfør) * Obligatoriske felt

(Kryss av betalingsintervall du velger på forhånd, og angi antall 
sponsorater) * Obligatoriske felt

Antall
(Min. 1 sponsorat)

Sett beløpet
Kr. 240,-/måned

Totalt

Antall
(Min. 1 sponsorat)

Sett beløpet
Kr. 2.880,-/år

Totalt

Kr. 240,-

 Kr. 2.880,-

Mitt utdanningssponsorat

Antall sponsorater

Jeg vil gjerne støtte dere ved en månedlig
overføring fra min bankkonto *

Jeg vil gjerne støtte dere ved å overføre et årlig beløp fra min 
bankkonto *

Ja, jeg ønsker å registrere meg gratis for å bli medlem* av
Lyoness Child & Family Foundation Association!

* Som medlem av organisasjonen vil du ikke være berettiget til å avgi stemme 
   under et medlemsmøte.

Poststed*

Sted, dato, signatur*
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Vennligst send ditt svarkort til ditt lokale Lyoness-kontor eller 
returner det til følgende adresse:

Fax: +43(0)316 70 77 17

E-post:
sponsorship@lyoness-c� .org

Via post:
Lyoness Child & Family Foundation Association
Grazbachgasse 87-91, A 8010 Graz, AUSTRIA

Sender:


