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Information om sponsringsbidrag                              
med Stora Enso Fors 

För oss på Stora Enso Fors är ett välmående samhälle viktigt; vi är beroende av att människor vill leva och bo i 
vår region. Ett av våra sätt att bidra till ett växande samhälle med ett rikt utbud av kultur och fritid är via 
sponsring.  
 
Stora Enso Fors sponsrar föreningar som tar ansvar och gör skillnad för oss som bor i regionen. Vi använder 
naturens resurser med omsorg, vi respekterar miljön och varandra och ser gärna att föreningar vi sponsrar gör 
likvärdigt. Har din förening förslag på en hållbar insats som ger en positiv miljöpåverkan eller välkomnar mångfald 
och kamratskap? Det vill vi gärna höra mera om i så fall. 

Vi sponsrar... 
• registrerade föreningar med en fungerande verksamhet och ett hållbarhetsfokus. 
• föreningar en gång per kalenderår, förfrågningar behandlas i början av maj. 
• föreningar som engagerar och når många människor i vårt närområde. 
• enbart ettåriga avtal. 
• inte enskilda personer eller enskilda lag i en förening. 
• inte föreningar/verksamheter som inte ligger i linje med våra värderingar. 
 
Vi har inte... 
• möjlighet att ha möte med föreningen. Kontakt sköts via e-post. 
• reklamartiklar som kan delas ut. 
 
Motprestation och mervärde 
Vi vill att sponsorsamarbetet ska innehålla mervärde för Stora Enso Fors. Vi behöver inte synas med vår 
logotype hos er. Vi tror på motprestationer som visar en hållbar miljö- och social påverkan samt att 
föreningen omnämner sponsorsamarbetet via sina kanaler. Det kan till exempel vara, 
• föreningen visar en tydlig miljömedvetenhet för sina medlemmar 
• städdagar utomhus i närmiljö 
• ersätter engångsartiklar (t.ex. plastbestick) i verksamheten med återanvänd- bara lösningar 
• återvinning av restavfall i anläggning för föreningens verksamhet 
• att föreningen inte respekterar någon som helst diskriminering, och exempelvis tydligt visar hur man är en 
bra kompis 
• säsongskort/entrébiljetter att tillgå för våra medarbetare 
• arrangemang för våra medarbetare som t.ex föreläsningar, prova på-aktiviteter, öppet hus och 
föreställningar 
 
Utöver detta vill vi ha rätt att omnämna er i vår marknadsföring på Facebook. 
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När Stora Ensos varumärke används gäller följande 
• Logotypen finns att ladda ner i olika format för tryck och för webb via den här länken 
• Logotypen i färg får endast användas mot vit bakgrund. Har bakgrunden en annan färg ska en vit platta 
läggas under logotypen. 
• Runt logotypen ska finns ett fritt område som motsvarar en femtedel av totala logotypens höjd. 
• När ni refererar till oss i media, evenemang och övrig kommunikation ska ni ange ”Stora Enso Fors” 
eller ”Stora Enso Fors Bruk” 
• All användning av Stora Enso gamla logotype ber vi er att plocka bort 
 
Ansökan och fakturering 
• Ansökningsperioden gäller fram till 30 april. Ansökan som inkommer efter ansökningsperiodens slut 
behandlas tyvärr inte förrän nästkommande år. 
• Ansökan om sponsring sker endast via detta formulär. 
• Faktura måste inkomma samma kalenderår som sponsringen avser och senast den 30 september. Faktura 
som inkommer efter årsskiftet kommer att makuleras. 
• Stora Enso godtar inte debitering av reklamskatt, utöver sponsringsbeloppet. 
 

Klicka här för att komma till sponsringsansökan 

Klicka här för att komma till Stora Enso riktlinjer för varumärket och logotype 

Kontakt sponsring  
Sponsorgruppen Stora Enso Fors Bruk, fors.sponsorbidrag@storaenso.com 
 

https://seeds.storaenso.com/brand-asset/brand-assets-home/
https://forms.office.com/r/WxJtQ31x8c
https://seeds.storaenso.com/brand-asset/brand-assets-home/
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