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01.14 Policy för marknadsutvecklingsstöd

BDX Policy för marknadsutvecklingsstöd
Vi på BDX brinner för utveckling, proaktivitet och innovativa lösningar, vi vågar tänka nytt där
alternativa arbetsmetoder skapar nya marknader och inte minst kundnytta.
För oss är det viktigt att vara en lokal aktör, vi vill vara närvarande och en resurs i det lokala
samhället. Vi bygger vår verksamhet på hållbarhet oavsett om det gäller affärer, partnerskap,
utveckling, ekologi, ekonomi eller socialt.
Att arbeta med BDX ska vara till nytta för alla BDX intressenter, inklusive miljön
”Cool hjärna, varmt hjärta och rena händer”
BDX har historiskt alltid utgett stöd till föreningar, därför är idrott, kultur och fritidsmiljö viktiga
parametrar för att vi människor ska må bra och kunna utvecklas.
Vill ni ansöka om BDX marknadsutvecklingsstöd till din förening eller ett enskilt evenemang så lämna
din ansökan till oss på www.bdx.se

Kriterier för BDX marknadsutvecklingsstöd
 Föreningen/företaget ska aktivt arbeta för jämställdhet och likaberättigande, samt visa
respekt till medmänniskor, detta gäller såväl spelare, ledare, ledamöter som
matchfunktionärer.
 Marknadsutvecklingsstöd utbetalas till föreningar/företag, inte enskilda lag i
föreningar/företag, samt att nedan punkter uppfylles i mellanvarande avtal.
 Föreningen/företaget skall förutom seniorverksamhet dam & herr också bedriva
ungdomsverksamhet för såväl pojkar som flickor.
 Föreningen/företaget ska på överenskomna avstämningsmöten med BDX kunna redovisa hur
ekonomiska fördelningen skett mellan senior och ungdomsverksamhet.
 Föreningen/företagets viljeinriktning som ger BDX mervärden
 Avtalad motprestation
o
o

Detta kan exempelvis vara allt från kundmöten, föreläsningar, utbildningar eller
gemensamma event.
Vidare kan väg städning vid BDX driftområden eller vårstädning av ytterområden vid
BDX fastigheter utgöra motprestationer eller enklare underhåll, exempelvis målning
av BDX byggnader.

 Alla större marknadsavtal skall vara skriftligt avtalade
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BDX undviker att utge marknadsutvecklingsstöd till:





politiska eller religiösa organisationer
aktiviteter som strider mot BDX värderingar
aktiviteter som kan väcka anstöt eller uppfattas som oetiska eller generera badwill
projekt som kan påverka annan sponsring negativt

