Sponsorbeleid WEPA Nederland B.V.
Al ruim 80 jaar bepaalt een diepgevoeld respect voor mens en milieu de bedrijfsvoering
bij WEPA Nederland B.V.. In deze visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen
betrekken we actief al onze stakeholders, onder meer middels sponsoring. Zo leveren wij
samen met hen een belangrijke bijdrage aan een duurzame ontwikkeling van de
maatschappij.
Als betrokken werkgever en goede buur dragen we graag bij aan projecten vanuit onze
medewerkers of onze directe omgeving.
Daarnaast zetten we sponsoring in als marketinginstrument ten behoeve van onze
merken Satino en Satino Black.
Sponsorverzoeken worden behandeld door de Communicatiemanager.
Sponsoring
Bij sponsoring is er sprake van een zakelijke overeenkomst met een vereniging, stichting
of organisatie over een financiële bijdrage of een bijdrage in natura die is gekoppeld aan
een tegenprestatie die onder meer de commerciële en publicitaire doelen van de
organisatie ondersteunt. Dit in tegenstelling tot donatie, waarbij geen tegenprestatie
wordt verlangd.
SPONSORING VANUIT WEPA NEDERLAND B.V.
Doelstellingen
 Het vergroten van de naamsbekendheid van WEPA Nederland B.V..
 Het genereren van goodwill bij lokale en regionale organisaties en verenigingen die
sportieve, culturele en/of humanitaire activiteiten ontplooien.
 Het stimuleren van medewerkers om aan bovenstaande doelstellingen bij te
dragen.
Voorwaarden
Sponsorverzoeken staan altijd in lijn met de merkwaarden van WEPA Nederland B.V..
Verzoeken van politiek of religieus geëngageerde evenementen of organisaties worden
niet gehonoreerd.
Werkwijze
 Alle aanvragen voor sponsoring vanuit WEPA Nederland B.V. worden ingediend bij
de Communicatiemanager. Zij beoordeelt, behandelt en archiveert de aanvragen.
 Sponsorverzoeken kunnen worden gehonoreerd als ze voldoen aan bovenstaande
doelstellingen en voorwaarden én voldoen aan ten minste één van onderstaande
eisen:
o Minimaal één medewerker van WEPA Nederland B.V. is lid van de aanvragende
partij.
o De aanvragende partij komt uit Swalmen.
Budget
Het budget wordt jaarlijks vastgesteld. Om zoveel mogelijk verzoeken te kunnen
honoreren, bedraagt de sponsoring per activiteit of medewerker in beginsel maximaal
€100. Bijdragen worden geleverd in geld of in natura middels gratis af te halen
papierproducten.
Tegenprestaties
Zowel voor bijdragen in natura als in geld wordt een tegenprestatie verlangd waarbij de
naam en/of het logo van WEPA Nederland B.V. in de publiciteit wordt gebracht.
Bijvoorbeeld middels advertenties, vlaggen, reclameborden en t-shirts.

SPONSORING VANUIT SATINO EN SATINO BLACK
Doelstellingen
 Het vergroten van de naamsbekendheid van Satino en Satino Black
 Het verhogen van de verkoop van Satino en Satino Black
 Het genereren van goodwill bij klanten
Voorwaarden
Sponsorverzoeken staan altijd in lijn met de merkwaarden van Satino of Satino Black.
Verzoeken van politiek of religieus geëngageerde evenementen of organisaties worden
niet gehonoreerd.
Werkwijze
 Alle aanvragen voor sponsoring inzake de merken worden ingediend bij de
Communicatiemanager. Zij beoordeelt, behandelt en archiveert de aanvragen.
 Sponsorverzoeken kunnen worden gehonoreerd als ze voldoen aan bovenstaande
doelstellingen en voorwaarden én wanneer er ruim voldoende tijd zit tussen de
aanvraag en de activiteit om een professionele bijdrage te kunnen leveren.
Budget
Het budget wordt jaarlijks vastgesteld.
Tegenprestaties
Zowel voor bijdragen in natura als in geld wordt een tegenprestatie verlangd waarbij op
professionele wijze naam en/of logo (expliciet) van Satino of Satino Black en
merkwaarden (impliciet) van Satino of Satino Black in de publiciteit worden gebracht,
dusdanig dat bovengenoemde doelstellingen worden behaald.

