Innleder samarbeid med Stiftelsen Organdonasjon
Som første selskap i Norge innleder Viken Fiber et sponsorsamarbeid med
Stiftelsen Organdonasjon. Intensjonen med samarbeidet er å bidra til økt synlighet
og oppmerksomhet rundt dette livreddende temaet.
– Vi synes dette er en svært god sak med udiskutabel samfunnsnytte, og vil bidra på en rekke aktiviteter i
løpet av året som vi håper engasjerer og fører til økt antall donorer, sier direktør for kommunikasjon, marked
og forretningsutvikling i Viken Fiber, Jon Birger Ellingsen.
Over 10.000 nordmenn har fått et nytt liv takket være organdonasjon. Hvert eneste ja kan redde liv.
– Økt synlighet gir flere ja, og hvis støtten fra oss fører til at enda flere liv kan reddes er vi mer enn fornøyd,
sier Ellingsen.
Daglig leder i Stiftelsen Organdonasjon Hege Lundin Kuhle tviler ikke på at det vil komme mye godt ut av
samarbeidet.
– Med denne sponsorstøtten vil vi nå bredere ut med temaet slik at flere sier ja til organdonasjon og forteller
det til sine nærmeste, sier hun.
Om Stiftelsen Organdonasjon
Stiftelsen Organdonasjon ble opprettet i 1997, og jobber for å bedre tilgangen på organer for
transplantasjoner. Dette ved å informere allmennheten om hva organdonasjon er, og ved å formidle hvor
viktig det er at vi alle tar stilling til organdonasjon mens vi lever, og deler dette med våre nærmeste.
Prosjektpartner
Samarbeidet innebærer at Viken Fiber bidrar som en prosjektpartner. Et samarbeid hvor hovedvekten blir
tillagt et konkret prosjekt.
Det første prosjektet vil bli ”Valentinskampanjen” som gjennomføres i februar. I tillegg legges det opp til flere
aktiviteter i løpet av året som vil skape engasjement og synlighet rundt temaet organdonasjon.
Kontaktpersoner for media
Jon Birger Ellingsen, direktør for kommunikasjon, marked og forretningsutvikling i Viken Fiber, tlf. 958 74 537
Fakta om Viken Fiber
Viken Fiber er et av Norges største fiberselskap. Vi bygger og drifter fibernett og leverer bredbåndstjenester i
Østlandsområdet. Selskapet er en Altibox-partner, og har per i dag over 110 000 kunder. Viken Fiber har
rundt 125 ansatte og hovedkontor i Drammen. Selskapet eies av Lyse Fiberinvest AS (71 prosent) og
Energiselskapet Buskerud AS (29 prosent)
Om Viken Fiber:

www.vikenfiber.no

Om Stilftelsen Organdonasjon

www.organdonasjon.no

