
Ползи

Принадлежност към глобалното семейство редовните дарители на 
УНИЦЕФ

Програма за редовно корпоративно дарителство на УНИЦЕФ 
КОМПАНИЯ БЛАГОДЕТЕЛ. Корпоративни ползи.

Стикер „КОМПАНИЯ БЛАГОДЕТЕЛ“ на търговските обекти 
или в офиса на компанията за периода на договора.

Електронен бадж за корпоративните канали на компанията (уебсайт, 
социални мрежи).

Възможност за допълнителен брандинг на търговските обекти на 
компанията с логото на „Компания БЛАГОДЕТЕЛ“

Възможност за използване на логото на „Компания БЛАГОДЕТЕЛ“ 
върху рекламни и информационни материали на компанията.

Брандинг

Възможност за публикуване на информация за  участието на компанията 
в програмата в корпоративните й канали (уебсайт, блог, социални мрежи).

Публикуване на името на компанията в секция „Компания 
БЛАГОДЕТЕЛ“ на www.unicef.org/bulgaria

Еднократно публикуване на новина за дарението във Facebook 
страницата на УНИЦЕФ в България.

Еднократно публикуване на новина за дарението /подкрепата 
в уебсайта на УНИЦЕФ в България.

Комуникация

Разпращане на писмо (е-mail) с информация за съвместната 
инициатива с УНИЦЕФ към служители на компанията и покана 
да се включат в програма БЛАГОДЕТЕЛ с месечни дарения.

Ангажиране на служителите

Осигуряване на значка и сертификат БЛАГОДЕТЕЛ за служители на 
кампанията, които даряват месечно през работна заплата или друг канал.

Предоставяне на полезни информационни материали от УНИЦЕФ 
за служители и клиенти на компанията на тема детски права, 
родителство и др.

Осигуряване на пакет от УНИЦЕФ брандирани материали 
за до 20 служители на компанията.

Покана за годишно събитие за членовете на програмата.

Организиране на благотворителни вътрешни събития с помощта 
на УНИЦЕФ служители (базари, коледни кампании и др.)

Презентация от представител на УНИЦЕФ за работата на 
организацията пред служителите на компанията и покана 
да се включат в програма БЛАГОДЕТЕЛ.

Покани за всички събития на УНИЦЕФ за партньори и дарители

Редовна комуникация и отчетност от УНИЦЕФ чрез месечен 
електронен бюлетин с информация за това как дарението на 
компанията помага на децата в нужда.

Отчетност

Годишен доклад за дейността на УНИЦЕФ 
в България

Годишно финансово удостоверение за данъчни облекчения

Годишен сертификат като компания БЛАГОДЕТЕЛ (печатен 
и електронен)

категория  бронз

1 200 - 5 000 лв.
годишно дарение

категория  сребро категория  злато

5 000 - 20 000 лв.
годишно дарение

над 20 000 лв.
годишно дарение


