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HVORDAN

Du får mulighed for at sponsorere en eller flere workshops, både lokalt og regionalt. Ud over 
at få din virksomheds logo med link og tekst på vores hjemmeside, samt co-branding   
muligheder i forbindelse med de sponsorerede workshops, får du muligheden for at nå ud til  
fremtidens medarbejdere og forbrugere. 

Du får en væsentlig styrkelse af din branding og CSR profil generelt, men specielt overfor 
den meget attraktive målgruppe kvinder i IT udgør. 

Du kan bevise overfor omverdenen, at du påtager dig en samfundsmæssig opgave, og 
hjælper med at løse et af vor tids store problematikker: manglen på arbejdskraft i IT og tech. 

Du bidrager til at løfte den opgave som bl.a. Erhvervsministeriet har sat fokus på gennem 
Teknologipagten og Danmarks Radio, i samarbejde med bl.a. Styrelsen for IT og Læring 
samt DI, har gennem ultra:bit. Begge initiativer, hvor DigiPippi indgår som partner.

HVORFOR

Al forandring tager tid. Det vil tage år at få flere kvinder ind i IT, så vi kan løse den store 
udfordring med mangel på kvalificerede IT-folk, der vil være i 2030. Men med din hjælp kan vi 
tage de første, helt nødvendige skridt i dag. 

På kort sigt skaber det opmærksomhed om problematikken, og skaber grobund for forandringen. 
Vi har erfaret, at specielt kvinder på IT området ønsker en forandring, og som virksomhed skaber 
bevågenhed internt og eksternt bedre rekrutteringsmuligheder af denne gruppe.
Derudover er CSR værdien stor, da diversitet på arbejdsmarkedet er et emne som hele verden har 
fokus på. Ved at støtte DigiPippi kan du dokumentere, at du aktivt gør noget for at tiltrække flere 
kvinder.

På lang sigt skaber det en stærkt tiltrængt stigning af IT kompetente kvinder, der bl.a. skal være 
med til at fylde den enorme mangel på kvalificeret arbejdskraft i 2030. En stigning, som er påkrævet 
for, at vi kan bibeholde vores teknologiske udvikling. På nuværende tidspunkt opdager mange af 
pigerne en IT interesse for sent i livet, hvis de overhovedet finder den. De unge kvinder der finder 
vej, oplever oftere at IT arbejdspladserne ikke passer til dem, og skifter karrierer for på den måde at 
forsvinde fra IT branchen. Ved at starte indsatsen allerede nu, skabes fremtidens arbejdsplads med 
plads til den diversitet, der er brug for.

SKAB EN FORANDRING I VERDEN - SKAB DEN SAMMEN MED DIGIPIPPI

FOR YDERLIGERE INFORMATION
Kontakt forkvinde Eva Fog på 
mail eva@digipippi.dk eller tlf. 20215121 

AKTIVE PARTNERE I

Teknologi er overalt, og verden er efterhånden 100% drevet af teknologi. Alligevel er kun 25% 
af dem, der er med til at skabe teknologien, kvinder. Det er et regnestykke, der viser, vi har en 
udfordring af de store. Det kan heldigvis ændres, og din virksomhed kan være med til at gøre 
det.

Teknologipagten


