UF-företagande
Vi är glada över att så många ungdomar engagerar sig i våra frågor och vill samarbeta med
och stötta oss. Eftersom vi är en liten organisation med begränsade resurser och få anställda
har vi tyvärr inte möjlighet att engagera oss så mycket som vi skulle önska. Givetvis
uppmuntrar vi alla initiativ som stöttar vårt budskap och vår verksamhet, men har formulerat
följande:

Användande av våra loggor Svenska Downföreningen och Rocka
sockorna med byline
Det går bra att använda våra loggor i samband med formuleringar i stil med:
-

Vårt företag/vi/företagsnamnet stöttar Rocka sockorna – En del av Svenska
Downföreningen
Vårt företag/vi/företagsnamnet stöttar Svenska Downföreningen
XX% av vinsten går till Svenska Downföreningen
Vi skänker XX% av överskottet till Svenska Downföreningen

Tyvärr får ni INTE använda ”Rocka sockorna” som en del av ert företagsnamn eller använda
några av loggorna eller namnen på några produkter. Det beror på att vi tyvärr inte har
resurser till att arbeta tillsammans kring utseende, utformande, innehåll med mera.
Ni kan därför inte heller använda formuleringen ”i samarbete med Svenska
Downföreningen/Rocka sockorna”.
Ni kan absolut sälja olika strumpor och t ex T-shirts som har ett tryck eller bild med olika
strumpor på eller liknande, så länge det inte liknar eller kan sammanblandas med vårt
mönster med strumpor. (se länk nedan)
För vår identitet och vårt ”varumärkesbyggande” är det viktigt att våra loggor och vår
verksamhet, inklusive samarbeten, förknippas med mycket god och omfattande kunskap om
Downs syndrom och mänskliga rättigheter och vi har tyvärr inte möjlighet att kvalitetssäkra
kunskapsnivån hos UF-företagen. Vi önskar verkligen att vi haft kapacitet att både utbilda
och samverka mer med er fantastiska ungdomar och kan inte nog understryka hur mycket vi
uppskattar era initiativ!
Vi sprider gärna vidare information om era företag och initiativ i våra sociala mediekanaler,
så om ni publicerar något på t ex Facebook – tagga oss, så delar vi vidare.
Vi hoppas på förståelse för våra begränsningar och att ni väljer att stötta oss, det betyder
mycket!
Våra loggor och mönster finns här: http://rockasockorna.se/press-material/

