IV edycja

WY-MIESIANE MARZENIA!
Szanowni Państwo, Drodzy Klienci!
Już po raz czwarty zapraszamy do akcji Lesaffre Prestige Group, propagującej ideę Społecznej Odpowiedzialności Biznesu na
co dzień. Tegoroczna akcja jest wyjątkowa, bowiem zbiega się z jubileuszem 20-lecia firmy Lesaffre w Polsce.
Powstanie każdej firmy poprzedza marzenie, a jej budowa zaczyna się od wartości, które stają się fundamentem, przekazywanym
pracownikom i Klientom. Dlatego tematem przewodnim IV edycji akcji są „Wy-Miesiane Marzenia”, a beneficjentem Fundacja
Spełnionych Marzeń, od 15 lat działająca na rzecz dzieci i młodzieży chorej na nowotwory.
Akcja trwać będzie od 1 października 2018 roku do 30 kwietnia 2019 roku. Do akcji zapraszamy wszystkich Piekarzy
i Cukierników z całej Polski. Aktywnie uczestnicząc w IV edycji akcji można zyskać m.in.: profesjonalny wizerunek, zaangażowanie pracowników, wzrost sprzedaży, nowych lojalnych klientów, atrakcyjne nagrody, wyjątkowe branżowe wyróżnienie,
satysfakcję z przekazanej pomocy, a przede wszystkim wdzięczność potrzebujących.
Tradycyjnie już zwieńczeniem akcji będzie uroczysta Gala Lesaffre Prestige Group, na której nie może Państwa zabraknąć.
Tym razem wyróżnienia: srebrne, złote i kryształowe „Jaskółki Odpowiedzialności” dla najbardziej hojnych Darczyńców wręczone zostaną 15 czerwca 2019 roku w Łodzi.
Już teraz gratuluję najbardziej zaangażowanym i najhojniejszym Darczyńcom i jednocześnie serdecznie dziękuję w imieniu całego zespołu Lesaffre Polska SA, jak również własnym, za Państwa udział w trzech poprzednich edycjach programu. Państwa
zainteresowanie akcją i zaangażowanie w nią pozwoliły na wsparcie trzech fundacji: Serce Dziecka, Na Ratunek i Akogo?
oraz Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem Aperio kwotą prawie dziewięciuset tysięcy złotych!

Dziękujemy, że jesteście z nami!

Ponieważ wspólnie możemy pomóc i osiągnąć więcej,
zostań partnerem akcji i pomóż spełniać marzenia…
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Małgorzata Pielok
Marketing & Business Development Manager
Lesaffre Polska SA

* Promocją objęte
są produkty
drożdże piekarskie
produkowane przez
Lesaffre Polska SA

1 kg = 1 punkt

mieszanki
piekarskie i cukiernicze
oraz dodatki

1 kg = 2 punkty

polepszacze
piekarskie

1 kg = 4 punkty

zakwasy

Wybierając nagrody CSR:
„Jaskółka Odpowiedzialności”
jej równowartość przekażemy
na rzecz Fundacji
Spełnionych Marzeń

Punktacja
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Wybrane nagrody rzeczowe
zostaną dostarczone pod
wskazany adres
w terminie 21 dni
3

1 kg = 6 punktów

Wybór nagród spośród 7.
progów punktowych: w każdym
nagrody rzeczowe i „Jaskółka
Odpowiedzialności” (CSR)
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W okresie trwania akcji kupują
Państwo produkty* objęte
promocją, jednocześnie
gromadząc punkty
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Czas trwania akcji
1.10.2018 r. - 30.04.2019 r.

Szukaj produktów objętych promocją u swojego odpowiedzialnego dostawcy!
Wy-miesiane marzenia z Lesaffre to nadzieja na lepsze jutro,
jakie możesz podarować podopiecznym Fundacji Spełnionych Marzeń.
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DLACZEGO CSR?

Bądź odpowiedzialny z Lesaffre w 3 wymiarach:
przeznacz jedną z nagród rzeczowych dla swoich najbardziej zaangażowanych pracowników
przekaż swoją „JASKÓŁKĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI” na rzecz Fundacji Spełnionych Marzeń
kup fant lub cegiełkę spełnionych marzeń w IV edycji akcji w specjalnie dedykowanym sklepie pod adresem:
www.sklep.prestige.lesaffre.pl
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SPEŁŁLNIAJMY MARZENIA
Szanowni Państwo!
Miło nam poinformować, że partnerem w IV edycji akcji
z aspektem CSR - LESAFFRE PRESTIGE GROUP, została Fundacja
Spełnionych Marzeń z siedzibą w Warszawie. Chociaż jej powstanie
związane jest z osobistą tragedią jej założycieli, którzy po długiej walce
z chorobą, stracili jedenastoletniego syna, dziś sama jak dziecko - jest
źródłem niesamowitej satysfakcji.
15 lat działań Fundacji Spełnionych Marzeń to MILIONY zaklęć na raka
oraz TYSIĄCE uśmiechów małych pacjentów. Podopiecznymi fundacji
są pacjenci 5. oddziałów onkologii dziecięcej w Polsce.

www.spelnionemarzenia.org.pl

Fundacja działa w Olsztynie, Kielcach, Lublinie oraz Warszawie,
w ośrodkach Onkologii, Hematologii i Transplantologii oraz Chirurgii
Onkologicznej.

W tej edycji programu LESAFFRE
PRESTIGE GROUP zwracamy się do
Państwa z prośbą o pomoc w zebraniu środków na:

artromot

kardiomonitor Philips

zakup sprzętu dla dzieci w trakcie leczenia onkologicznego i rehabilitacji po tym leczeniu: kardiomonitory Philips oraz artromoty - to sprzęt
niezbędny do rehabilitacji kończyn dolnych u pacjentów z wszczepioną endoprotezą stawu kolanowego lub biodrowego.
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JAK PRZEKAZAC NAGRODE CSR
Jeśli jesteście Państwo społecznie odpowiedzialni i chcecie spełniać marzenia, to przekażcie równowartość nagrody
z dowolnego progu na rzecz Fundacji Spełnionych Marzeń. Prosimy o:

1. Wypełnienie oświadczenia o chęci przekazania nagrody na rzecz Fundacji – formularz dostępny jest na stronie
www.prestige.lesaffre.pl

2. Przekazanie podpisanego formularza do Organizatora – firmy Lesaffre Polska – w wybrany przez Państwa sposób:
drogą pocztową na adres: Lesaffre Polska SA, ul. Dworcowa 36, 46-250 Wołczyn
drogą e-mailową: promocja@lesaffre.com
osobiście przedstawicielowi firmy Lesaffre. Natomiast firma Lesaffre Polska przekaże nagrodę w Państwa
imieniu i dostarczy Darczyńcy wszelkie dokumenty potwierdzające to przekazanie.
Po zakończeniu procedury otrzymacie Państwo CERTYFIKAT CSR oraz NAKLEJKĘ do wyeksponowania w punkcie
sprzedaży, informującą, iż Państwa Firma wspiera Fundację Spełnionych Marzeń.

Dodatkowo na Państwa życzenie przygotujemy
banner internetowy do zamieszczenia na stronie piekarni lub cukierni, który pokaże Państwa
zaangażowanie społeczne w dotychczasowych
edycjach akcji LESAFFRE PRESTIGE GROUP.
Banner mogą otrzymać Klienci, którzy przekazali równowartość nagrody CSR na rzecz beneficjenta w jednej, dwóch, trzech lub czterech
edycjach akcji.
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naklejka do punktów sprzedaży

certyfikat CSR

SKLEP Z FANTAMI I „CEGIELKA LPG”
Wy-miesiane marzenia!
Nowością w IV edycji akcji jest sklep internetowy z fantami oraz „Cegiełką LPG”. To dodatkowa, wygodna i dobrowolna
forma wsparcia beneficjenta akcji. Mogą Państwo dodatkowo wesprzeć Fundację Spełnionych Marzeń na jeden z trzech
sposobów:

1. Wejść do sklepu i zakupić wybrany fant
2. Wejść do sklepu i opłacić „Cegiełkę LPG”
3. Podarować do sprzedaży swoją usługę lub produkt do zakupu przez innych partnerów akcji.

ORAZ

CERTYFIKAT
CSR

OTRZYMASZ
ZAKUPIONY
FANT

www.sklep.prestige.lesaffre.pl

7

20 LAT LESAFFRE POLSKA
Wy-miesiane marzenia!
Lesaffre Polska SA to wiodący producent drożdży piekarskich, polepszaczy
oraz dodatków dla branży piekarskiej i cukierniczej. Siedziba firmy zlokalizowana jest w Wołczynie (woj. opolskie), gdzie mieszczą się fabryki zarówno
drożdży, poleszaczy, jak i dodatków piekarskich.
Spółka jest częścią francuskiej Grupy Lesaffre od 1999 roku.
Przez ponad 160 lat Lesaffre rozwinęła ogromne portfolio międzynarodowych marek, które są dobrze znane w branży i niejednokrotnie ustalają standardy na rynku.
W Polsce, oprócz drożdży prasowanych, płynnych i suszonych, dwóch linii polepszaczy do pieczywa firma Lesaffre rozwinęła także szeroką gamę mieszanek piekarskich i cukierniczych.
W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku priorytetem firmy Lesaffre Polska jest dalszy rozwój gamy dodatków oraz efektywna współpraca z piekarniami i cukierniami.
Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym Klientom i Partnerom Biznesowym za odpowiedzialne i rozwojowe 20 lat
współpracy! Niewątpliwie dołożymy wszelkich starań, aby kolejne lata były jeszcze płynniejsze, bardziej polepszone
i pączkowały, jak wszystkie Wy-miesiane marzenia, które chcemy spełniać wraz z Wami.

„Pracujemy wspólnie, by lepiej odżywiać
i chronić naszą planetę”
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GALA LESAFFRE PRESTIGE GROUP

Tradycją już jest, że dodatkowa nagroda w akcji
LESAFFRE PRESTIGE GROUP to dwuosobowe
zaproszenie* na uroczystą GALĘ.
To wyjątkowe wydarzenie branżowe odbędzie się w hotelu
Double Tree by Hilton w Łodzi, w dniu 15 czerwca 2019 roku.
Podczas GALI** wręczone zostaną statuetki
„Jaskółka Odpowiedzialności” firmom, które wykazały się
największym zaangażowaniem społecznym
podczas akcji promocyjnej.

* Zaproszenia skierowane są do firm, które zgromadziły w programie nie mniej niż 16 000 punktów.
** Szczegóły programu Gali na zaproszeniach.
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PRÓG I

8 000 pkt

Drukarka fotograficzna
HP

Głośnik mobilny
JBL

Jaskółka
Odpowiedzialności
Równowartość tej nagrody przekazuję
na rzecz Fundacji Spełnionych Marzeń

NAGRODA CSR

zeskanuj kod i obejrzyj
nagrody z progu I
na www.prestige.lesaffre.pl

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany nagrody,
na nagrodę tej samej wartości, w przypadku braku dostępności.
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PRÓG II

16 000 pkt

Depilator IPL
PHILIPS LUMEA

Karta upominkowa
DOUGLAS

Jaskółka
Odpowiedzialności
Równowartość tej nagrody przekazuję
na rzecz Fundacji Spełnionych Marzeń

NAGRODA CSR

zeskanuj kod i obejrzyj
nagrody z progu II
na www.prestige.lesaffre.pl

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany nagrody,
na nagrodę tej samej wartości, w przypadku braku dostępności.
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PRÓG III

25 000 pkt

Konsola PS4 PRO + 2 PADY + FIFA 19
SONY

Wyciskarka
KUVINGS GUNMETAL

Jaskółka
Odpowiedzialności
Równowartość tej nagrody przekazuję
na rzecz Fundacji Spełnionych Marzeń

NAGRODA CSR

zeskanuj kod i obejrzyj
nagrody z progu III
na www.prestige.lesaffre.pl

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany nagrody,
na nagrodę tej samej wartości, w przypadku braku dostępności.
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PRÓG IV

45 000 pkt

iPad Pro 12,9’’, 256 GB
APPLE

Ekspres ciśnieniowy
SAECO XELSIS

Jaskółka
Odpowiedzialności
Równowartość tej nagrody przekazuję
na rzecz Fundacji Spełnionych Marzeń

NAGRODA CSR

zeskanuj kod i obejrzyj
nagrody z progu IV
na www.prestige.lesaffre.pl

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany nagrody,
na nagrodę tej samej wartości, w przypadku braku dostępności.
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PRÓG V

75 000 pkt

iPhone 8 Plus

iPad Pro 10,5”

Watch 3

MacBook, 12 cali
APPLE

Mega zestaw
APPLE

Jaskółka
Odpowiedzialności
Równowartość tej nagrody przekazuję
na rzecz Fundacji Spełnionych Marzeń

NAGRODA CSR

zeskanuj kod i obejrzyj
nagrody z progu V
na www.prestige.lesaffre.pl

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany nagrody,
na nagrodę tej samej wartości, w przypadku braku dostępności.
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PRÓG VI

120 000 pkt

Automatyczna kosiarka
ZUCCHETTI

Bieżnia
LIFE FITNESS

Jaskółka
Odpowiedzialności
Równowartość tej nagrody przekazuję
na rzecz Fundacji Spełnionych Marzeń

NAGRODA CSR

zeskanuj kod i obejrzyj
nagrody z progu VI
na www.prestige.lesaffre.pl

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany nagrody,
na nagrodę tej samej wartości, w przypadku braku dostępności.
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PRÓG VII

180 000 pkt

Bon na rodzinne wakacje
ALL INCLUSIVE ITAKA

Zegarek męski
ROLEX

Jaskółka
Odpowiedzialności
Równowartość tej nagrody przekazuję
na rzecz Fundacji Spełnionych Marzeń

NAGRODA CSR

zeskanuj kod i obejrzyj
nagrody z progu VII
na www.prestige.lesaffre.pl

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany nagrody,
na nagrodę tej samej wartości, w przypadku braku dostępności.
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KONTAKT
Wy-miesiane marzenia z Lesaffre!
Zapraszamy do zakupu produktów objętych akcją.

Region Północ
Zespół handlowy:
1. Paweł Kąkol		

502 508 232

2. Marcin Szczepaniak

602 394 997

3. Rafał Kwasiborski		

505 196 722

4. Artur Miszczyk		

504 083 078

5. Piotr Wróblewski

504 083 070

6. Jarosław Borzdyński

504 083 056

7. Łukasz Dobrydnio

504 083 028

8. Mariusz Olszewski

725 360 777

Region Południe
Zespół handlowy:
9. Arkadiusz Zasada

504 083 067

10. Robert Szubarczyk

603 475 557

11. Ryszard Konik		

504 083 066

12. Damian Szastak 		

697 074 205

13. Mariusz Jachowicz

503 029 307

14. Wojciech Kawaler

504 083 035

15. Bożena Rapkiewicz

697 084 227

16. Dariusz Woźniak

504 083 072

17. Rafał Panasiuk		

505 152 428

Regulamin akcji promocyjnej dostępny jest w siedzibie Organizatora.
Organizator akcji: Lesaffre Polska SA, ul. Dworcowa 36, 46-250 Wołczyn.
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W PODZIEKOWANIU ZA I EDYCJE
Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” pomaga dzieciom chorym na raka. Finansuje kosztowne
leki i rehabilitację, kupuje sprzęt medyczny oraz wspiera badania naukowe, które procentują postępem w diagnostyce
i skuteczności leczenia.
W I edycji LESAFFRE PRESTIGE GROUP zebrane środki w wysokości 150 000 zł przekazane zostały na ratowanie życia
jednego z małych podopiecznych – Oliviera Huka. Chłopczyk walczył z wyjątkowo groźnym i złośliwym nowotworem
– neuroblastomą. Całkowity koszt terapii (bez kosztów zakwaterowania i wyżywienia) to 39 000 euro. Dzięki Państwa
wsparciu i Państwa pomocy, Olivier ma szansę pokonać nowotwór.
Fundacja „Serce Dziecka” jest ogólnopolską organizacją, niezależną od ośrodków medycznych, zrzeszającą rodziny dzieci oraz dorosłych z wadami serca.
W I edycji LESAFFRE PRESTIGE GROUP zebrane dzięki Państwa hojności środki w kwocie 103 400 zł przeznaczone
zostały na zakup: Głowicy przezprzełykowej do echa serca, dla Kliniki Kardiochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Prokocimiu - koszt: 81 000 zł oraz dofinansowanie do zakupu Cell Saver – aparatu do autotransfuzji
dla Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej Centrum Zdrowia Dziecka - koszt: 120 755 zł. W imieniu Fundacji i jej małych serduszkowych podopiecznych serdecznie dziękujemy za wsparcie!
Fundacja Ewy Błaszczyk „Akogo?” zajmuje się systemowym rozwiązywaniem problemów osób przebywających
w śpiączce. Wybudowała Klinikę „Budzik” – pierwszy w kraju wzorcowy ośrodek rehabilitacyjny dla dzieci w śpiączce.
Podczas uroczystej Gali, która wieńczyła I edycję programu LESAFFRE PRESTIGE GROUP, w trakcie licytacji, zebrane
zostały środki w wysokości 70 000 zł. Środki te zostały przeznaczone na cele statutowe fundacji, w tym na program
wszczepu stymulatorów centralnego układu nerwowego osobom dorosłym i dzieciom przebywającym w śpiączce.
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LAUREACI I EDYCJI

LAUREACI PIERWSZEJ EDYCJI I ZDOBYWCY „JASKÓŁEK ODPOWIEDZIALNOŚCI”:

Al Piekarnia-Cukiernia sp. z o.o. sp.k. – Karwia
Asprod sp. z o.o. – Kliniska Wielkie
MDJ sp. z o.o. – Gliwice

150 000 zł

103 400 zł

Piekarnia Cukiernia M.A.X.X. L. Chełstowski & T. Monkiewicz – Chojna
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Nort sp. z o.o. – Lichnowy
Piekarnia i Cukiernia Bernard i Jacek Jarzębińscy s.j. – Kościerzyna
Jack Piekarnia Bagietka, Marek Jackowski – Kostrzyn nad Odrą
Piekarnia Polkorn J. Zieliński s.j. – Ciechocinek.

70 000 zł
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W PODZIEKOWANIU ZA II EDYCJE
Ponad 300 tysięcy złotych, w ponad siedmiomiesięcznym programie promocyjnym trafiło do organizacji pożytku publicznego, tym razem do Fundacji „Serce Dziecka”, pomagającej dzieciom i osobom dorosłym z wadami serca.
Fundacja „Serce Dziecka” to ogólnopolska organizacja, niezależna od ośrodków medycznych, zrzeszająca rodziny dzieci oraz
dorosłych z wadami serca. Codziennie w Polsce rodzi się 10-cioro dzieci z wadami serca, wymagają leczenia, rehabilitacji, sprzętu medycznego do monitoringu w domu oraz drogich leków.
W II edycji LESAFFRE PRESTIGE GROUP zebrane środki przeznaczone zostały na zakup specjalistycznego sprzętu dla tejże
fundacji:
ZESTAW APARATURY DO ERGOSPIROMETRII.
To aparatura niezbędna do wiarygodnej oceny układu krążenia wydolności wysiłkowej, szczególnie u chorych z wadami wrodzonymi serca.
INTELLISPACE CARDIOVASCULAR (PHILIPS).
Urządzenie umożliwia dostęp do diagnostyki obrazowej
pacjentów (Kliniki Kardiologii oraz Kliniki Kardiochirurgii),
pozwala na pełniejszą diagnostykę i łatwiejszy dostęp do
badań w sytuacjach krytycznych.
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LAUREACI II EDYCJI

LAUREACI DRUGIEJ EDYCJI I ZDOBYWCY „JASKÓŁEK ODPOWIEDZIALNOŚCI”:

Al Piekarnia-Cukiernia sp. z o.o. sp.k. – Karwia
MDJ sp. z o.o. – Gliwice

300 000 zł

Asprod sp. z o.o. – Kliniska Wielkie
Piekarnia Marek Kozłowski – Szczecin
Piekarnia i Cukiernia Bernard i Jacek Jarzębińscy s.j. – Kościerzyna
Piekarnia-Cukiernia Kazimierz Szalewski – Sępólno Krajeńskie
Ciastkarnia-Piekarnia Wiesław Żelek – Kamień Pomorski.
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W PODZIEKOWANIU ZA III EDYCJE
Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Aperio” powstało w 2008 r., aby wspierać dzieci

TAK JEST

z autyzmem i ich rodziny. Organizację założyli nauczyciele-terapeuci, z czasem do organizacji wstąpili także rodzice dzieci z autyzmem. Działalność Stowarzyszenia, zrzeszającego
dzieci i młodzież z autyzmem oraz ich rodziny, skupia się na
organizowaniu zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla
dzieci i młodzieży, pozyskiwaniu funduszy na zakup sprzętu
i pomocy edukacyjnych, dokształcaniu kadry, prowadzeniu
szkoleń teoretycznych i praktycznych dla profesjonalistów
oraz rodziców.

TAK BĘDZIE

Według najnowszych badań autyzm dotyka jedno na 88 dzieci. Występuje częściej niż cukrzyca dziecięca i zespół Downa.
Należy do najpoważniejszych zaburzeń rozwoju i obejmuje
wiele jego sfer. Owe zaburzenia charakteryzują nieprawidłowości w przebiegu rozwoju społecznego, komunikowaniu się
oraz znacznie ograniczone, stereotypowe wzorce zachowania, aktywności i zainteresowań.
W sześciomiesięcznym programie promocyjnym udało się zebrać ponad 260 tysięcy złotych. Pieniądze te trafiły do
Stowarzyszenia Aperio. Środki przeznaczone miały być na budowę profesjonalnego, sensorycznego placu zabaw dla
dzieci, wspomagającego codzienną terapię podopiecznych.
Hojność Państwa w tej edycji była tak duża, że środków wystarczy na budowę ogrodu zimowego dla dzieci oraz wyposażenie sensorycznego placu zabaw. Rozbudowa placówki umożliwi stworzenie profesjonalnej sali rehabilitacyjnej,
sensorycznej ścieżki zdrowia oraz zagospodarowanie terenów zielonych pod potrzeby dzieci i młodzieży autystycznej.
Na dzień dzisiejszy Stowarzyszenie dysponuje zatwierdzonym projektem i oczekuje na pozwolenie budowlane. Szacunkowy koszt inwestycji to 250 tysięcy złotych.
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LAUREACI III EDYCJI

LAUREACI TRZECIEJ EDYCJI I ZDOBYWCY „JASKÓŁEK ODPOWIEDZIALNOŚCI”:

MDJ sp. z o.o. – Gliwice
Al Piekarnia-Cukiernia sp. z o.o. sp.k. – Karwia
PPHU Bajgiel Wiesław Reichert, Jan Wodecki s.j. – Będzino
Asprod Sp. z o.o. – Kliniska Wielkie

260 000 zł

Piekarnia-Cukiernia Bernard i Jacek Jarzębińscy s.j. – Kościerzyna
Emilia Kristof - Firma Rodzinna sp. z o.o. – Rybnik
Piekarnia-Cukiernia Gursz sp. z o.o. – Międzychód
Piekarnia-Cukiernia Jacek Błaszkowiak sp. z o.o. – Puszczykowo
Europiek sp. z o.o. – Lublin
Piekarnia Marek Kozłowski – Szczecin.
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Zapraszamy do
sklepu internetowego na:

Lesaffre Polska SA | ul. Dworcowa 36, 46-250 Wołczyn
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