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Bye bye Black Friday, hello Orange Friday!
Open je agenda, scroll naar vrijdag 26 november, streep Black Friday door en zet

dit ervoor in de plaats: Orange Friday! Want wat is er nou mooier dan je geld dit

jaar niet aan koopjes maar aan een goed doel te geven?

 

En niet zomaar een doel. Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht kan

alle steun gebruiken bij het volbrengen van hun missie: ieder kind met kanker genezen, met

optimale kwaliteit van leven. Heel Nederland kan zijn steentje bijdragen door op 26 november

eens niet voor de uitverkoop te gaan, maar door de bespaarde uitverkoopeuro’s te doneren aan

het Máxima!

 

Hoe doe je mee?

Ga naar Orange-Friday.nl, bestel een superheldenposter en chill: de gehele opbrengst gaat naar

het Prinses Máxima Centrum. En heb je geen zin in een poster maar wel om te doneren? Dan

kan dat ook via de actieknop op de site.

 

Over Orange Friday

Orange Friday is ontstaan uit het idee om het Prinses Máxima Centrum te steunen. Daarom is

Drukwerkdeal.nl onlangs een samenwerking aangegaan met het centrum en zocht naar een

waardevolle manier om bij te dragen. Die bijdrage bestaat uit een jaarlijkse financiële donatie

en drie jaar lang ondersteuning in drukwerk en ander promotiemateriaal. Daarnaast zet

Drukwerkdeal.nl ieder jaar een campagne op om nog meer donaties op te halen. Orange Friday

is een mooie start en met de hulp van een groter publiek wil de internetdrukker de steun aan

het Prinses Máxima Centrum nog verder vergroten.

 

Over het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie
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Drukwerkdeal.nl gelooft dat iedere business het verdient om gezien te worden. Daarom werken honderden
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bedrukte producten van Nederland en België.

Drukwerkdeal.nl is gevestigd in Deventer en onderdeel van Cimpress (Nasdaq: CMPR).

Voor vragen of publiciteitsmateriaal: marketing@drukwerkdeal.nl

In Nederland wordt jaarlijks bij ongeveer 600 kinderen de diagnose kanker gesteld en nog

steeds overlijdt 1 op de 4 kinderen aan deze ziekte. In juni 2018 is het Prinses Máxima Centrum

geopend door onze Koningin en vanaf dat moment worden alle kinderen met kanker uit heel

Nederland daar behandeld. Het Prinses Máxima Centrum heeft één missie: ieder kind met

kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven. Om deze missie te realiseren is alle kennis en

expertise op het gebied van kinderoncologische zorg én research in het Máxima samengebracht.

Dát maakt het verschil. Het is een enorme stap voorwaarts, zodat elk kind met kanker de beste

behandeling op maat krijgt en nog belangrijker: een grotere kans op overleving.
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