
Företaget
EuroMining ansvar för hela eller delar av produktionsledet inom gruva, berg/tunnel, mark och ballast. 
Vi skapar långsiktiga kundrelationer med stöd av en modern och effektiv produktionsapparat, hållbara idéer och 
lösningar som ligger i absoluta framkanten vad gäller samarbete och transparens med alla intressenter i våra projekt 
utifrån Effektivitet – Kvalitet – Miljö – Säkerhetsperspektiv.

Grundsyn
För oss inom EuroMining utgör sponsring en del av vår marknadskommunikation med syfte att stärka vårt varumärke, 
ge oss reklam och PR. Sponsringens starkaste egenskap är också att den möjliggör en association till ett samman-
hang och målgrupp som vi som sponsorer vill förknippas med. Vår medverkan får dock aldrig leda till misstankar om 
otillbörlig insats, d v s mutor.

Vad är sponsring
Sponsring är för oss ett samarbete som sker på affärsmässiga grunder till ömsesidig nytta för två eller flera parter.
Sponsring innebär att vi stöder till exempel en verksamhet, ett projekt, ett arrangemang med pengar, produkter eller 
tjänster mot en rimlig motprestation och där vår strävan är att detta skall ge oss möjligheter till ökad nytta i form av 
fler affärer.

Sponsringsprojekt
Vår affärsidé, vårt övergripande affärs- och marknadsmål skall styra våra val av sponsringsprojekt samt vilka 
målgrupper som vi skall rikta och kommunicera vårt budskap till. Sannolikt är därför våra målgrupper;

 • Lokala evenemang och föreningar med syfte att ge oss inom EuroMining reklam och PR

 • Lokala idrottsföreningar med en tydlig inriktning på ungdomsidrott

 • Regionala – i viss mån – om insatsen redan i avtalsskrivandet kan innebära att affärsnytta kan kopplas 
  till vår verksamhetsidé.

Av detta följer att vi alltid skall beakta
 • och överväga insatsen både ur ett ekonomiskt och skattemässigt perspektiv

 • på vilket sätt affärsnytta kan kopplas till sponsoravtalet

 • på vilket sätt leder detta till nya och/eller fördjupade relationer och samarbeten och hur stärker detta oss 
  som bolag

 • värdet av vad ett sponsringsavtal betyder/ger innan vi godkänner detta. Gäller såväl materiella värden som 
  goodwill effekter

 • hur vi kan mäta och följa upp insatsen minst en gång per år och vad har detta gett oss i motprestation

 • om insatsen utvecklats till av vara av rutinmässig och/eller passiv art

 • att inte bidra, ej heller delta i aktiviteter, som strider mot våra värderingar, etik, moral och miljöhänsyn

 • vilka vi allierar oss med och hur signalvärdet återkopplas till oss som givare

 • på vilket sätt vi syns, är exponeringen synlig och kraftfull

Uppföljning
Denna policy skall årligen följas upp, uppdateras och fastställas vid ordinarie styrelsesammanträde som 
följer närmast efter konstituerande sammanträde.
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