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Nu er Unicef-dråben 2016 i handlen

Ringsted Kommune
Erhvervs-, Fritids-, og

Fra i dag er det muligt at købe Ringsted Unicef-dråbe 2016 i udvalgte butikker i
Ringsted. Dråben er designet og produceret af virksomheden Brink Nordic, som
har sit hovedkontor i Ringsted. For hver dråbe butikkerne sælger, donerer Brink
Nordic 25 kr. til UNICEF.

Kommunikationscenter

Unicef-dråben har været på tegnebrættet siden efteråret 2015, hvor Brink Nordic
åbnede sit kontor i Ringsted og meldte sig under fanerne som erhvervspartner i
UNICEF By 2016. Resultatet er blevet et unikt stykke glaspynt, som er
håndekoreret og lavet i mundblæst glas. Dråben produceres i Europa.

Tel.: +45 57 62 82 00

Salgschef i Brink Nordic Marie-Louise Rathsach fortæller om arbejdet og det
endelige resultat:

Erhverv
Rønnedevej 9
4100 Ringsted

Mail.: LEI@RINGSTED.DK
efkcenter@ringsted.dk
www.ringsted.dk
EAN: 5798007643362

”Dråben har været et stykke undervejs. Idéen startede faktisk helt tilbage i
efteråret, hvor vi åbnede vores kontor i Ringsted og blev enige om, at vi ville støtte
op om samarbejdet med UNICEF. Derfor er jeg også rigtig glad i dag, når jeg står
med dråben i hånden og kan se og føle, at vi har skabt et unikt produkt, som på en
gang favner alle elementerne i UNICEF-samarbejdet”, siger hun og fortsætter:
”Dråbeformen symboliserer, at vi arbejder for at sikre Myanmars børn rent
drikkevand, og den blå farve er en reference til UNICEF By-logoet. Samtidig
synes jeg, de elegante håndtegnede dekorationer får skrevet både Ringsted og
UNICEF ind i historien, som dråben fortæller”.
Dråben er produceret i to versioner - en i klar glas og en blå. Den er tænkt som
værende et stykke glaspynt med forskellige anvendelsesmuligheder, der kan
bruges året rundt.
Her kan du købe dråben
Dråben kan i øjeblikket købes hos Ringsted Isenkræm i RingStedet, udvalgte
butikker i Ringsted Outlet samt på Ringsted Bibliotek. Tanken er at flere butikker
kommer til på sigt. Dråben koster 79,95 kr. og for hver dråbe der sælges, donerer
Brink Nordic 25 kr. til Unicef By 2016.
Om Brink Nordic
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Brink Nordic eksporterer ca. 60 procent af deres produkter til udlandet og i
Danmark forhandles Brink Nordic produkterne hos bl.a. Illums Bolighus, Royal
Copenhagen, Nationalmuseet, Amalienborg, Christiansborg, i Tivoli og gennem
coop.dk. Unicef-dråben kommer i handlen i en række butikker i Ringsted frem mod
påske og kan købes direkte af virksomheder og andre fx til gaver eller
udsmykning. Hver gang der bliver solgt en Unicef-dråbe, der sælges for 79,95 kr. støtter Brink Nordic med 25 kr.

Om Unicef By 2016:
Ringsted Kommune har takket ja til at blive UNICEF By for at støtte den gode sag,
og fordi det er en god måde at lære kommunens egne børn og unge om UNICEFs
arbejde og de vilkår, som børn vokser op under andre steder i verden. Samtidig er
det også en god mulighed for at sætte Ringsted på landkortet, for at give borgere
og besøgende en række gode oplevelser – og ikke mindst for at samle hele
kommunen om et fælles projekt.
Projektet har tre overordnede formål:





Læring
Indsamling
Synlighed

Projektet i Myanmar bliver en del af UNICEFs globale WASH program, der har til
formål at sikre rent drikkevand, gode toiletforhold og viden om god hygiejne til
børn og unge i verdens fattigste lande, fordi:






663 millioner mennesker har stadig ikke adgang til rent vand.
Over 1.500 børn dør hver eneste dag af vandbårne sygdomme som
diarré.
Lungebetændelse og diarré tager livet af flest børn verden over – begge
sygdomme kan forebygges med adgang til rent vand og bedre hygiejne.
UNICEF arbejder målrettet med at sørge for adgang til rent vand i mere
end 100 udviklingslande.

På UNICEF By ambassaden på Ringsted Bibliotek kan du blive klogere på
UNICEF By projektet og deltage i arrangementer, der sætter fokus på børns vilkår,
vand og sanitet.
Se mere på www.unicefby2016.dk
Til redaktionerne: For yderligere information, kontakt venligst
Centerchef i Ringsted Kommune, Mads Stougård Kristiansen, tlf. 22 73 11 37
Salgschef i Brink Nordic Marie-Louise Rathsach, tlf. 48 79 97 00
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