Una aposta per la col·laboració
per generar valor social
a través de la compra online.
#gestosolidari

MISIÓ Y OBJETIUS
Wapsi.org neix amb la idea de fer de les compres online una
forma de finançament per a les ONG.
Les compres online són un hàbit de consum afermat a la societat i
amb un gran potencial de creixement. Per la seva banda, les ONG
necessiten buscar noves formes de captar fons per continuar amb
el seu necessari treball.
Paral·lelament, té com a objectiu crear impacte social a través d'un
acte cada vegada més quotidià com són les compres online.

“CONVERTEIX LES TEVES COMPRES
A SOLIDÀRIES, SENSE QUE ET COSTI
MÉS"”
PERQUÈ NO CREAR IMPACTE
MITJANÇANT LES COMPRES
ONLINE, SI NO COSTA MÉS DINERS?

Wapsi.org és una plataforma de compres solidàries en què
un % de la teva compra es destina a l'ONG que esculls, sense
que et costi més.
Com ho aconseguim?
Per cada compra que es fa en la nostra plataforma rebrem
una comissió. Nosaltres la convertim en una aportació per
l'ONG que el comprador triï, sense que suposi un cost extra
per a l'usuari!

QUI SOM?

Laura Cuesta

Wapsi.org neix de la mà de la Fundació Equilibri, amb més de
12 anys unint Cooperació i Tecnologia.
Després de la crisi econòmica i els canvis que aquesta va
produir, vam detectar la necessitat de trobar noves formes de
finançament per a les entitats socials.
Per què no aprofitar les compres online, un hàbit de consum
cada vegada més comú, per aconseguir el nostre objectiu?

Amanda Fernández

MODEL DE
COMPRES SOLIDÀRIES
Francesc Folguera

Aquest model de Compres Solidàries està ja molt estès en
altres països, per exemple, al Regne Unit destaquen les
plataformes EasyFundraising i GiveasYouLive.
S'engloba dins la tendència d'aprofitar els ingressos que es
generen a internet per reinvertir-los en projectes socials, és
el cas del famós cercador Ecosia on els ingressos que
s’obtenen de les recerques dels seus usuaris els destinen a
plantar arbres i lluitar així contra el canvi climàtic.
Wapsi.org té el mateix objectiu, aprofitar els ingressos que es

Marc Molins

generen a la seva plataforma perquè les ONG pugui
continuar tenir finançament per tirar endavant els seus
projectes.
Des de la Fundació Equilibri som conscients que la tasca de
les ONG és més necessària que mai, amb la situació de crisi
humanitària internacional i una taxa de pobresa que supera
el 20% al nostre país, les entitats socials necessiten
finançament

Arrate Sarrionandia

COM UTILITZAR LA NOSTRA
PLATAFORMA?
Wapsi.org funciona d'una manera molt senzilla, l'usuari realitza la seva compra de manera habitual en les més de 200
botigas de comerç electrònic associades que tenim i un% es destina a l'ONG que escull.
D'aquesta quantitat el 75% va a parar a l'Entitat i 25% a la Fundació Equilibri per al manteniment de la plataforma.
Els usuaris poden comprar de 3 formes:
a) Anònimament, accedint al nostre web i realitzant la compra a la plataforma, sense necessitat de registrar-se.
b) Creant el seu compte d'usuari i comprant a través del nostre web
c) Instal·lant el nostre Facilitador d'Aportacions al seu navegador. Una extensió de Chrome que detecta quan visites
una de les nostres comerç electrònic associades i t'informa que vas a realitzar una aportació. (Recomanada)

QUÈ PUC COMPRAR
A WAPSI.ORG?
A Wapsi.org trobaràs més de 200 comerços
electrònics de primer nivell:
Booking, Vueling, El Tenedor, Asos, Atrápalo,
Intimissimi ... i Start-Ups de gran projecció com
Percentil i HolaLuz.
Tenim coberts aquells sectors on la compra online està
més estesa: bitllets d'avió, lloguer de cotxes, viatges,
hotels, reserva de restaurants, moda, oci, tecnologia,
llibres ...

A QUÈ ONG PUC DESTINAR LA MEVA APORTACIÓ?
Més de 140 ONG de tot el país s'han unit al
projecte, per tant, hi ha un ventall molt ampli
per escollir. Cooperació Internacional,
Infància, Discapacitat, Gent Gran, Sense
Sostre, LGTB, Persones en Risc d'Exclusió
Social ...
Recomanem escollir l'ONG en funció a la
sensibilitat de cada usuari, hi ha qui utilitza
criteris d'afinitat per proximitat del projecte.
A més, les ONG poden autoaportar-se
mitjançant les seves compres i els
treballadors d'aquestes, també poden
contribuir a través de les compres online que
realitzin.

"

QUI COMPRA A WAPSI.ORG?
Es tracta de persones que valoren la solidaritat i
busquen crear un impacte a través de les seves
accions diàries..
El major volum de compra ve de compres de
"

viatges, oci, restauració, tecnologia i moda.

Al tractar-se d’un model innovador de compra
solidaria, podríem considerar l’audiència de
Wapsi.org con Early adopter, és a dir persones que
coneixen les últimes innovacions en Internet i que
són pioners en començar a utilitzar-les.
"

EMPRESES SOLIDARIÈS
Wapsi.org també està disponible per a les empreses
que vulguin realitzar un impacte social a través de
les seves compres internes.
A més, és una eina per fer fundraising de forma
col·lectiva ja que els treballadors poden decidir
aportar a través de les seves compres online en nom
de l'empresa.
Una activitat que implica a tots els membres de
l'equip en la captació de fons, introdueix la
solidaritat en l'estructura de les empreses, potencia
la marca empres i ajuda a determinar el clima laboral
de les organitzacions

Variès empreses se sumen al model de Compres Solidàries de
Wapsi.org en els primers mesos del seu funcionament
https://www.wapsi.org/empresas
Wallapop i Percentil, dues empreses pioneres en adoptar el
model de compres solidàries
https://www.wapsi.org/content/wallapop-y-percentil%C2%A0empresas-que-practican-el-gestosolidario

L'EINA PERFECTA PER
LA CAPTACIÓ DE FONS
Wapsi.org és una eina perfecta per la captació de fons.
Cada usuari de Wapsi.org aporta, sense que li costi
res, entre 2 i 10 euros al mes.

MENCIONS EN MITJANS DE
COMUNICACIÓ I CASOS D'ÈXIT

Mès informació:
Amanda Fernández: afernandez@wapsi.org
Arrate Sarrionandia: asarrionandia@wapsi.org
Fundació Equilibri
Carrer Casp, 37, 1-4
08010 Barcelona
93 342 60 46
www.wapsi.org

