La teva nova forma de fer RSE

Una aposta per la col·laboració entre Empreses Solidaries i ONG,
per generar valor social. #gestsolidari

Què és Wapsi.org?
Wapsi.org és un projecte sense ànim de lucre,
destinat a aportar fons per les entitats i
organitzacions no lucratives del Tercer Sector a
través de la compra online.
El nostre objectiu principal és proporcionar un altre
font de recursos econòmics a les ONG per que
aconsegueixin mantenir, millorar o incrementar els
seus
diferents projectes.
Per cada compra que les empreses col·laboradores
efectuïn a les botigues de comerç electrònic de
les empreses anunciants, els ingressos per
publicitat obtinguts per Wapsi.org es reparteixen de
la següent manera:
75% per la ONG escollida per la empresa
25% per la gestió, manteniment i promoció
de Wapsi.org

Com pot la teva empresa col·laborar amb Wapsi.org?

Wapsi.org, la plataforma solidària per fer les teves compres per internet, ara està disponible per les
empreses.
Cada dia a la teva empresa es realitzen compres de més o menys volum que poden convertir-se
en un gest solidari gràcies a la nostra plataforma
Crea el teu perfil d'empresa en Wapsi, escull l'ONG a la qual vols ajudar, installa nostre
"Facilitador d'aportacions" i comença a fer gestos solidaris a través de les teves compres.
Sense pagar més!

Ens ajudes a construir un món més solidari?

Quins beneficis té Wapsi.org per la teva empresa?

Aplica RSE sense cost afegit, d’una forma senzilla i ràpida
Dona bona imatge als teus empleats
Les empreses amb polítiques RSE atrauen i retenen millor
el talent
Dona un pas més a les teves pràctiques de RSE
Millora la reputació i la imatge de la teva marca,
guanyant i fidelitzant clients
Col·labora amb ONG afins als valors de la teva empresa,
que contribueixin a millorar la societat
Difon les teves accions solidaries a través dels nostres
canals: RRSS, Blog...
Forma part del nostre directori d’empreses solidaries

Establim Relacions Win-Win
A través de Wapsi.org TOTS GUANYEM:
empreses col·laboradores i causes socials
Unim les empreses i les ONG
A més de les aportacions que puguis fer a través de les teves compres, també
t’ajudem a establir relacions amb les ONG
Més de 10 anys d’experiència al Tercer Sector garanteixen el nostre èxit
Badge Wapsi.org
Afegeix la nostra insígnia solidària al tu web per que els
que s’interessin per la teva empresa coneguin el teu #gestsolidari

Aparicions als mitjans de comunicació, xarxes socials
i publicacions especialitzades
El teu gest solidari ho donarem a conèixer a través dels
nostres canals de difusió i entre els nostres contactes al
sector

Quin tipus de compres pots realitzar per a la teva empresa?
Més de 200 e-commerce de primer nivell col·laboren amb
Wapsi.org
Bitllets d'avió i lloguer de cotxes
Regals per als companys de treball
Material d'oficina & Informàtica
Reservar menjars d'empresa
Xecs regal i incentius per als teus empleats

Wapsi.org en els mitjans de comunicació

Per què confiar en Wapsi.org?

És un projecte de la Fundació Equilibri amb més de 10 anys d’experiència al Tercer Sector
La Fundació Equilibri és pionera en posar la Tecnologia al servei de la Cooperació
Els nostres comptes son clars i auditats.
100% Transparència
Es tracta d’una iniciativa sense ànim de lucre i reconeguda como tal al sector
Sense cap cost ni compromís per l’empresaaciones

www.Wapsi.org
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