Инициативата на сладкарници „Неделя“ цели да подкрепи каузи и проекти, които са
важни за хората и биха подобрили качеството на живот на общността и в частност за подобро образование на децата в България. Поради тази причина се обръщаме към своите
клиенти, които да бъдат наши вдъхновители и да дадат предложения.
1. Механика на кампанията
От 5 ноември до 31 декември 2018 г сладкарници „Неделя“ ще отделят по 1 лв от сумата
на всяко продадено парче Коледен ябълков пай. Цената на парче Коледен ябълков пай е
4,80 лв за брой.
При продажбата на цял Коледен ябълков пай (8 парчета), отделената сума за дарение е в
размер на 8 лв. Цената за цял Коледен ябълков пай (8 парчета) е 38,40 лв.
В кампанията участват сладкарници „Неделя“ на територията на България и онлайн
магазинът на сладкарници „Неделя“ при закупуване на Коледен ябълков пай.
2. Предложения за каузи
Всеки може да направи предложение за кауза, свързана с по-доброто образование на
децата в България, която да бъде подкрепена като използва контактната форма на сайта
www.koleda.nedelya.com или на contact@nedelya.com до 01.01.2019 г.
Тъй като кампанията събира предложения за каузи, а не приема директни кандидатури за
финансиране, предложения могат да бъдат изпращани от всеки.
Предложенията за каузи могат да бъдат за територията на цялата страна.
При описанието на каузата е добре да се даде максимална яснота – описание както на
каузата, така и на групата хора, за които е важна, какъв проблем ще бъде решен и по
възможност необходимата сума финансови средства или материална подкрепа.
Няма да бъдат разглеждани предложения, свързани с покриване на медицински разходи
за лечение.
Предложения за каузи могат да бъдат получавани и от служители на сладкарници
„Неделя“.
В кампанията не се кандидатства за получаване на финансова подкрепа, а се дават
предложения за каузи, свързани с по-добро образование на децата в България.
Предложенията нямат задължителен характер към сладкарници „Неделя“, а служат за
насока и получаване на по-широк избор от идеи за каузи, които могат да бъдат
подкрепени.
3. Избор на кауза
Всички получени предложения ще бъдат разгледани от екип на сладкарници „Неделя“.
Според събраната сума ще бъдат избрани за подкрепа една или няколко каузи, свързани
с подобряването на образованието на децата в България.
Сладкарници „Неделя“ си запазват правото да не подкрепи кауза от предложените, ако
не намери подходяща сред получените предложения и да избере да подкрепи друга
инициатива, свързана с образованието в България, за която намери информация.

Сладкарници „Неделя“ нямат задължението да изпращат обратна връзка на получените
предложения за каузи.
4. Срокове на кампанията
5.11.2018 -31.12.2018 – отчисление от всяко парче продаден Коледен ябълков пай
05.11.2018-01.01.2019 – получаване на предложения за каузи
02.01.2019 – 19.01.2019 – избор на каузи, които да бъдат подкрепени
20.01.2019 – влизане в контакт с избраните каузи и уточняване на подробности за
реализация
5. Обявяването на каузата или каузите, които ще бъдат подкрепени ще бъде след
20.01.2019 на сайта на Nedelya.com
6. Даряване на средства
Средствата ще бъдат дарени на избраните каузи или ще бъдат подкрепени директно
материално, като сладкарници „Неделя“ ще се свържат само с предложенията, които са
избрани.
Избраните предложения за каузи ще бъдат подкрепени или директно реализирани от
сладкарници „Неделя“.
Сладкарници „Неделя“ си запазват правото да променят и допълват условията на
кампанията в рамките на нейното провеждане.

