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SCA Skog - Sponsringskriterier
Att stötta barn- och ungdomsföreningar inom idrott, kultur och andra områden är en del av
vårt arbete att engagera oss i lokalsamhället som vi verkar inom. SCA Skog har en viktig roll
som arbetsgivare på många platser i Norrland och vårt sponsorskap ska bidra till ett levande
lokalsamhälle, vilket i sin tur hjälper oss att attrahera och behålla duktiga medarbetare.
Motiv för sponsring
Sponsring är ett led i SCAs långsiktiga arbete att verka för livskraftiga lokalsamhällen och regional
utveckling genom bolagets närvaro och verksamhet. Sponsringssamarbeten sker därför på lokal och
regional nivå där SCAs verksamhet bedrivs.
För att sponsringssamarbeten ska övervägas ska de stämma överens med SCAs värdegrund, de ska ha
en tydlig koppling till SCAs verksamhet och vara relevanta för SCAs varumärke. Sponsringen ska:
• Vara i linje med kärnvärden och uppförandekod och stödja vårt arbete för hållbarhet och mångfald
• Dokumenteras i avtal om SCAs åtagande, motprestation och övriga villkor
• Tydligt kommunicera SCAs identitet och varumärke och/eller innehålla möjlighet till aktiviteter och möten
med för SCA viktiga intressenter
• Stärka SCAs roll som ansvarstagande samhällsaktör inom breda samhällsgrupper
• Stödja marknadsföringen av SCAs tjänster och produkter, samt SCA som arbetsgivare. SCA vill vara
engagerad i vad som lokalt engagerar bolagets medarbetare
• Tillföra koncernen mervärden och därmed öka värdet för SCAs ägare
Vad SCA sponsrar
I första hand sponsrar SCA ideella organisationer eller återkommande evenemang med inriktning på:
• Breda aktiviteter inom samhället där barn och ungdomar prioriteras och där lika behandling, mångfald
och integration är viktiga delar, det kan t ex vara inom idrott eller kultur
• Projekt och samarbeten för socialt ansvarstagande med koppling till SCAs verksamhet
• Projekt eller satsningar som månar om det norrländska kulturarvet och/eller som har anknytning till
SCAs verksamhet
• Projekt eller satsningar som ökar kännedomen hos allmänheten och presumtiva medarbetare om
skogsbruk, skogsbranschen och vår industri, i sammanhang där SCA kan bidra med kunskap och
engagemang för skog och klimat
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SCA sponsrar inte
• Projekt eller organisationer med religiös, politisk eller kommersiell koppling
• Organisationer eller evenemang som strider mot SCAs värdegrund eller som sponsras av andra varumärken som strider mot dessa
• Organisationer med smalt fokus eller projekt som endast når en mindre grupp människor
• Aktiviteter som kan skada människor, djur eller miljö, samt aktiviteter som kan uppfattas som stötande
eller oetiska
• Enskilda personer (undantaget är samarbeten med enskilda personer inom ramen för marknadsaktiviteter), individuell eller privat insamling
Ansökan om sponsring
Sponsring ansöks via formulär på vår webbsida: www.sca.com/skog/sponsring
Vi tar löpande emot ansökningar och fördelar sponsring vid tre tillfällen per år – i februari,
maj och augusti. Vi tecknar huvudsakligen ettårsavtal för sponsring, men avtalen kan i vissa
fall löpa längre, dock inte länge än 3 år.
Alla förfrågningar får besked om beslut via e-post efter närmaste fördelningstillfälle. Därefter upprättas ett
sponsoravtal.
För mer information och ansökan besök:
www.sca.com/skog/sponsring

