
Presente corporativo
São já muitas as empresas que, como parte da sua estratégia de Responsabilidade Social 
Corporativa ( RSC), querem ter um detalhe diferente no Natal. Não só com os seus empregados, 
mas também com os seus clientes e fornecedores em agradecimento por um ano de trabalho. 
Aproveitar esta ocasião para dar um presente solidário beneficia a empresa que decide levar a 
cabo esta iniciativa de várias maneiras:

•  É uma forma de mostrar o seu lado mais humano, uma faceta com a qual os seus 
empregados irão certamente empatizar, promovendo um sentido de pertença e 
orgulho por fazer parte de uma empresa solidária.

• Contribui para melhorar a vida de muitas crianças que o necessitam e que também 
irão aproveitar muito bem a sua ajuda.

• Pode descobrir outras formas de colaborar e de se vincular com Khanimambo ao 
longo do ano.

• Além disso, o total da sua doação tem um benefício fiscal de até 35% no imposto 
sobre as sociedades.

Como funciona?

O presente de empresa transforma-se numa doação, uma ajuda económica que viaja 
directamente para a Praia de Xai-Xai em Moçambique. Ao mesmo tempo, desde Khanimambo 
oferecemos à sua empresa várias fórmulas personalizadas para que esta importante decisão 
chegue a todos os implicados:

• Um vídeo muito especial directamente desde Khanimambo em Moçambique, incluindo 
a identidade corporativa da empresa. A doação mínima para o vídeo é de 1000 euros. 
Nele encontrará imagens de tudo o que aconteceu em Khanimambo ao longo do ano. 
Todos os projectos para os quais a sua doação irá contribuir para que possam continuar a 
funcionar: o nosso Centro Nutricional, o projecto educativo ou o nosso Centro de Saúde. 
Também pode escolher se deseja que a sua doação vá para um projecto específico.

• Postais cheios de felicidade para o novo ano com fotos do nosso projecto. Temos vários 
modelos e no verso incluímos um texto com o nome da sua empresa comunicando que 
decidiu doar o dinheiro dos presentes de Natal à Fundação Khanimambo. A doação 
mínima é de 300 euros e pode solicitar um postal para cada 15 euros de doação.

Por exemplo:
Com uma doação de 300 euros, pode comprar 20 postais do modelo da sua escolha.
Com uma doação de 1.000 euros, pode comprar 67 postais ou o vídeo doação.
Com uma doação de 1.300€, pode comprar o vídeo doação e 20 postais do seu modelo preferido.
Entre em contacto connosco!

Pode estar certo/a de que o seu presente solidário pode fazer a diferença na vida de muitas das 
crianças que atendemos.

FAÇA SEU KHANIMAMBO


