Korshags stödjer Min Stora Dag
Korshags stödjer Min Stora Dag genom att den 11 oktober skänka dagskassan som
genereras i Korshags delikatessbutik i Falkenberg under den dagen.
Min Stora Dag är en insamlingsstiftelse som finns för att förverkliga önskedrömmar för barn med
svåra sjukdomar. Förra året var över 2 500 barn med om någon aktivitet genom Min Stora Dag och
fick på så sätt en paus i en tuff sjukdomsvardag. Korshags vill göra den andra tisdagen i oktober till
Den stora dagen , dagen då alla kan hjälpa till. Syftet med att göra detta till en årlig
återkommande händelse är att öka kännedomen om stiftelsens arbete och uppmana fler att också
stötta Min Stora Dags viktiga arbete.
-

Detta är fjärde året som vi skänker dagskassan den andra tisdagen i oktober. Förra året
lyckades vi samla in 50 249 kr till Min Stora Dag. Det är vår förhoppning att vi i år kan bidra
med ännu mer tillsammans och att vi nästa år är många fler som på olika sätt hjälper till att
stödja stiftelsen, säger Niklas Korshag, VD på Korshags.

Min Stora Dag är baserat på barnens individuella drömmar. Det kan vara att spela gitarr med sin
största idol, titta i världens största stjärnkikare eller ha ett pannkakskalas. Drömmar som blir till ett
avbrott i en vardag som annars handlar om mediciner och behandlingar. Min Stora Dag får inte
några statliga bidrag, utan är helt beroende av gåvor från företag, privatpersoner och stiftelser.
För ytterligare information kontakta:
Pernilla Korshag, Marknadschef på Korshags Food AB, 072 224 4226, pernilla@korshags.se
Mer information:
Stiftelsen Min Stora Dag: http://www.minstoradag.org/
Korshags: http://www.korshags.se/
Följ oss på: Facebook, Instagram (#korshags #godarematfrånhavet), Youtube och Vimeo.

Korshags Food AB är ett familjeföretag i Falkenberg, Halland. Bolaget grundades 1980 och idag har vi 50 anställda och omsätter ca 150 mnkr.
Vår ambition är att genom inspiration, äkta matglädje och riktigt bra råvaror få fler att äta godare mat från havet. Förutom rökt och gravad lax
erbjuder vi rökt makrill, rökt sill, såser, röror, patéer och senap. Tidigare hette vi Falkenbergs Laxrökeri. Läs mer om oss på www.korshags.se
eller besök vår butik i Falkenberg, en delikatessbutik med MSC-certifierad fiskdisk. Välkomna!

