
EN MERE EFFEKTIV HVERDAG
Siden 2002 har vi rådgivet og leveret løsninger og services,

der optimerer arbejdsgange inden for dokumenthåndtering og drift af printerinstallationer.

Hvert print kan være en hjertesag  
– støt BørneTelefonen. 

Fra 1. september 2017 kan jeres 
eksisterende eller kommende printer 
nemlig gøres til en ’Børns Vilkår’ printer. 
Med et synligt skilt inviteres til dialog 
i printerrummet og samtidig donerer 
I 1000 kr. til BørneTelefonen. Beløbet 
gør en stor forskel, og som tak for jeres 
bidrag lægger XP Digital yderligere 1000 
kr. oveni beløbet. På dén måde gør vi 
sammen en forskel. 

Hos XP Digital samler vi på kunder med hjertet på rette sted. Som erhvervssponsor for Børns Vilkår 
tilbyder vi nu vores gode kunder en billig måde at gøre en forskel, vise overskud på den sociale konto og 
styrke stoltheden og glæden hos medarbejderne. 

BørneTelefonen får ca. 100.000 opkald 
om året. Desværre er der kun kapacitet 
til at besvare ca. 1/3 af opkaldene. ”Dét 
har rørt os meget”, fortæller Jesper Stahl 
fra XP Digital. ”Vi vil gerne hjælpe med at 
sætte fokus på BørneTelefonens vigtige 
arbejde, så alle børn kan få hjælp til at 
komme ud af situationer, som børn ikke 
bør være i”.  

XP Digital spreder budskabet i 
printerrummet 

Glæden ved at hjælpe andre er et 
omdrejningspunkt for medarbejderne i 
XP Digital. Jesper Stahl uddyber: 
”Vi leder altid efter måder, hvor vi kan 
give vores printerløsninger mere liv og 
sjæl. Vi synes, vi har et ansvar. Printere i 
sig selv er jo uinteressante, men dét der 
sker ved printeren er ikke. 

Printerrummet er et sted næsten alle 
medarbejdere passerer i løbet af ugen og 
det er typisk hér man står og small-talker 
med sine kollegaer”. Han fortsætter: ”Vi 
vil gerne tage initiativ til at ventetiden ved 
printerne bruges på en positiv måde. Ved 
at synliggøre Børns Vilkår ved printeren 
kan vi sammen hjælpe med at udbrede 
budskabet, så forhåbentligt endnu 
flere inspireres til at støtte dette vigtige 
formål” fortæller Jesper Stahl, der håber 
at I har lyst til at støtte initiativet.

Kontakt os på tlf. 7020 3310 for at  
høre mere eller for at bestille en  
Børns Vilkår Printer. 

Hjælp BørneTelefonen med at 
besvare tre gange flere opkald 

 

BørneTelefonen hos Børns Vilkår 
modtager hver dag flere hundrede 
henvendelser fra børn, som har det 
svært i livet og har brug for hjælp 
med alt lige fra drillerier til mobning, 
familiekriser, vold og overgreb. 
Det er både gratis og anonymt for 
børnene at ringe op. 
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