
Våra barns klimat erbjuder dig som partner eller sponsor,  
ett unikt sammanhang av humor, föräldraigenkänning,  
välkända gäster och lättuggad kunskap om klimatet. 
Lyssna här: varabarnsklimat.se/podd

Podden riktar sig till vanliga föräldrar som det gnager i magen på  
gällande klimatet, de som börjat oroa sig för barnens framtid och  
kanske tagit sina första steg mot ett klimatsmartare liv. 

Här spelar ert företag självklart en nyckelroll. Vi tror att tiden är mogen  
för devisen “bättre att 100 personer gör tre bra saker än att tre personer  
gör alla rätt”. Vi vill se ett mer transparent och öppet samtal bortom  
skambeläggande och katastrofsnack.

Marknadsföring av podden sker primärt via Våra barns klimats, våra  
gästers och våra partners sociala kanaler. Våra barns klimat når i dag  
cirka 30 000 personer, med tyngdpunkt på mammor mellan 30–50 år.  
Podden profileras i vårt nyhetsbrev som går ut till cirka 21 000 föräldrar. 

  
Bidra till den viktigaste 
föräldrapodden just nu

Programledare

Frida Berry Eklund  
klimatexpert, författare, 

nominerad till Årets  
inspiratörsmama 2021  

och Våra barns klimats 
talesperson

Manne Forssberg  
föräldraprofil, föreläsare 
och poddveteran med 

Pappapodden och  
Spring Snyggt-podden  

i bagaget

https://varabarnsklimat.se/podd


ERBJUDANDE OM 
SPONSRING AV  
NY FÖRÄLDRAPODD
Sponsringsnivåer:
SILVER: Sponsrade avsnitt: 10 000 kronor*. Ni blir om-
nämnda i ett program, i minst ett inlägg i sociala 
medier och får er logga på vår hemsida, samt får 
ett sponsor emblem till er mejlsignatur. 

GULD: Medverkan i avsnitt. Vi erbjuder delaktighet  
i ett avsnitt där vi tillsammans fördjupar oss i ett  
ämne relevant för er verksamhet. Vi hjälper er att  
spåna fram vinklar utefter relevanta teman och 
vår målgrupps intressen. Kostnad för brandade 
segment börjar på 30 000 kronor*.  Ni blir om- 
nämnade i minst ett inlägg i sociala medier och 
får er logga på vår hemsida, samt får ett sponsor-
emblem till er mejlsignatur. 

PLATINA: Sponsrad säsong: 55 000 kronor*. Om-
nämnda i varje avsnitt i säsong 2, samt en exklusiv 
digital klimatföreläsning för era anställda av Frida 
Berry Eklund. Ni blir omnämnade i minst ett inlägg 
i sociala medier och får er logga på vår hemsida, 
samt får ett sponsor emblem till er mejlsignatur. 

Vi pratar gärna vidare om skräddarsydda  
samarbeten, möjligheter och exklusivitet.

Kontakt:
Sponsoransvarig Therese Fernberg
Mail: therese@varabarnsklimat.se 
Tel: 070-736 48 68

Mer om podden
Avsnitten, runt sex stycken per säsong, är cirka 40  
minuter långa, med nya spännande gäster som 
tar lyssnarna med på en resa genom olika teman, 
vinklar och sätt att ta sig an klimatutmaningen. 

Några exempel på avsnitt:
l Därför behöver du inte vara perfekt för  
att engagera dig för klimatet. Med instagram- 
ikononen Louise ”Hejhejvardag” Edlund Winblad.

l    Nu börjar livet post-covid, eller? Med mediapro-
filen Klara Doktorow och psykologen Jonas Mosskin.

l Hur pratar vi med barn om klimatet? Med regis-
sören Måns Herngren och klimatstrejkaren Andreas 
Magnusson.

Podden produceras av prisbelönta film- 
kompositören Sophia Ersson.

Varför en föräldrapodd om klimatet?
Vi tycker att det saknas en positivt laddad podd 
om klimatet för vanliga föräldrar som häver den 
individuella skulden och istället sätter fart på en 
omställningsrevolution. 

Om Frida och Manne
Frida Berry Eklund är talesperson för organisatio-
nen Våra barns klimat, grundare av den inter- 
nationella föräldraklimatplattformen, Our Kids’  
Climate och författare till boken, ”Prata med barn 
om klimatet” (Natur & Kultur, 2020). 2021 var hon 
nominerad till Årets inspiratörsmama av  
magasinet Mama.

Manne Forssberg är poddveteran och före- 
läsare om föräldraskap, sexualitet och köns- 
roller. Han driver även poddarna Pappapodden 
och Spring Snyggt. 

Gästerna
Är populära hos vår målgrupp eller är experter och 
bra exempel gällande ämnena vi pratar om. Till ex-
empel: en känd profil, forskare, eller företagsledare. 

Vilka är Våra barns klimat?
Vi i Våra barns klimat tycker att barnens framtid är 
det viktigaste vi har. Vi är en ideell organistion som 
i dagsläget samlar över 27 000 föräldrar för en poli-
tik som tar klimatmålen på allvar. Vi är partipolitiskt 
och religiöst obundna och har även grundat den 
internationella plattformen Our Kids’ Climate.

Hemsida: varabarnsklimat.se/podd LinkedIn: linkedin.com/company/varabarnsklimat
Facebook: facebook.com/Varabarnsklimat Instagram: instagram.com/varabarnsklimat 

*Fakturering sker utan moms, då Våra barns klimat är en ideell  
organisation som inte är momsregistrerade.

https://varabarnsklimat.se/podd
https:// linkedin.com/company/varabarnsklimat
https://facebook.com/Varabarnsklimat
https://instagram.com/varabarnsklimat

