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L‘ABC DEL CAMÍ DEL MECENATGE

¿Què és la RSC per a DKV?

Filantropía

1997. Fase prèvia

Implicació

1999. Inici

2002. Desenvolupament

NEGOCI
RESPONSABLE

Empresa
Responsable

Estratègia

2007-2016. Consolidació

Transversalitat

Objetivos
>

>
>
>
>

Vinculació amb els grups d’ìnterès (clients, metges, mediadors, treballadors,,,)
Promoure els valors
Reputació i diferenciació de marca.
Desenvolupament més sostenible.
Crear valor ètic medioambiental i social en la relació amb els grups d’interès.

¿Com ho fem

Creant valor compartit

Departamento de Negocio Responsable y Reputación

Dialogar amb tots els grups
d’interès

Considerar el llarg termini

Introducció

El Programa DKV Arteria pretén, a través de l'art, millorar la salut i la qualitat de vida de les persones, utilitzant l'art
com a eina de comunicació, expressió i alhora de benestar.
 DKV Assegurances, incorpora l'art com a valor fonamental i font d'innovació per fer-nos més competitius.
 Programa d'accions destinades a millorar la salut de les persones mitjançant l'art
Vídeo Arteria DKV
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1. REFERENT EN SALUT “La
millor opció per cuidar la salut”
2. EXPERIÈNCIA ÚNICA DE
CLIENT “la millor experiència
de client”
3. NEGOCI
RESPONSABLE:
“La companyia preferida per
les
seves
actuacions
responsables”
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Estructura

Col·lecció DKV
Pla d’exposicions
Beques de producció I Premis d'adquisició
Col·laboracions

DKV Fresh Art
CuidArt
Fundació DKV Integralia
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Col·lecció DKV Arteria

La pedra angular del Programa DKV Arteria és l'adquisició d'obra pròpia per a la Col.lecció d’art DKV i la seva
conseqüent itinerància, amb la finalitat de fomentar la cultura a través del mecenatge i alhora fer-la arribar allí on
ens interessi i ens reforci les nostres relacions en a l'àmbit comercial.

Inclou obres de diferents categories: dibuix, pintura, escultura, fotografia, video-art i instal·lació.
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MURAL COL.ECTIU BIOMISTURA A LA SEU CORPORATIVA DKV A ZARAGOZA
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Pla d’exposicions : diàleg amb altres col.leccions, exposicions específiques

DKV Assegurances concep la seva col·lecció d'art com un patrimoni cultural al servei del benestar de la societat.
Diàleg de la col.lecció DKV amb altres col.leccions. Ex. Amb Fundació Vila Casas o INTELCOM
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Beques de producció

Una de les prioritats de DKV Arteria és el suport als artistes
emergents. Amb el seu programa de beques i
premis, DKV Assegurances fa un pas més en aquest
compromís, contribuint a la formació, la producció d'obra i
l'accés als circuits d'exhibició i comercialització dels artistes
més prometedors.

1. Beca Álvarez Margaride

2. Beca Fragments
3. Beca Makma
4. Beca Casa Velázquez
5. Beca Grand Tour
6. Beca Albarracín

Biennal
Focalitzades en metodologies diverses: dibuix, pintura, vídeo...
Art jove espanyol

7. Comunidad de Madrid
8. Beca Es Baluard

9. Premis GAC
10. Premis Abierto- Valencia
11. Premis SWAB
12. Premis Estampa
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Colaboracions

Un dels compromisos que adquireix el Programa DKV Arteria es materialitza en el suport a projectes expositius
d'especial rellevància i el suport a artistes compromesos amb els nostres valors i que es converteixen
en prefectes ambaixadors de la nostra marca.
 Perú
Conjunt de 100 fotografies sobre la cultura i gents de Perú
realitzades per dos extraordinaris fotògrafs: Castro Prieto i
Martín Chambi.

Vides Minades
Es tracta del projecte de sensibilització del fotoperiodista de
guerra Gervasio Sanchez, que reflecteix la realitat de les morts de
mines antipersona.
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Fresh Art DKV

Fresh Art és un concurs online que té com a objectiu impulsar la creativitat i innovació a través de l'art.
El concurs pretén promoure les inquietuds artístiques entre estudiants espanyols o estrangers residents a
Espanya que cursin batxillerat o cicles formatius, premiant a aquells que destaquin per la seva creativitat en algun
camp d'expressió de l'art contemporani de les següents disciplines:
 Pintura
 Dibuix
 Escultura
 Fotografia
 Vídeo-art
 Grafit Pintura mural
Una vegada finalitzada la convocatòria, un jurat especialitzat pre selecciona un total de 20 peces que són
exposades a la Sala Multiusos de la Torre DKV a Saragossa, i durant la inauguració de l'exposició s'anuncien als
guanyadors del concurs.
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És un programa d'intervenció artística que es desenvolupa als espais de l'Hospital de Dénia Marina Salut des de
2009. A través d'aquest projecte, l'art es posa al servei de les persones, fent més amables els espais sanitaris i
millorant l'experiència tant del conjunt de professionals com dels propis pacients.
 Col·lecció “DKV Art i Salut: fotografies i pintures contemporanis
 Programa expositiu: sala d'exposicions enfocades a conscienciar sobre la importància dels hàbits saludables.
 Programa de tallers per a pacients: programa d'activitats que complementen el tractament mèdic i milloren
l'experiència hospitalària i contribueixen positivament al procés de recuperació
 Art en viu: inclou la una participació activa en el procés de creació artística
 Congrés Internacional d'Espais d'Art i Salut: esdeveniment organitzat bianualment en el qual es relacionen des de la
perspectiva científica i artística aspectes relatius a l'arquitectura, la neuroestètica, musicoteràpia, l'educació o la
salut.
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Intervenció mural Cuidem de tu. artistaViralata a l’HOSPITAL DE DÈNIA MARINA
LA SALUT
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Fundació DKV Integralia

La fundació DKV Integralia va néixer com a forma efectiva d'impulsar la integració social de col·lectius
desfavorits. Aquest treball es duu a terme amb la contractació de treballadors amb diferents tipus de discapacitat
i, a més, cedint part del seu centre de treball a Sant Just per exposar obres d'artistes amb discapacitat.
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Programa DKV Arteria

Congrés Internacional Art i Salut

En aquest esdeveniment pioner, es
relacionen des d'una perspectiva
científica i artística aspectes relatius
a l'arquitectura, la neuroestètica, la
musicoteràpia i la creativitat,
l'educació i la salut.

Programa DKV Arteria

Integralia

La fundación, ha ampliado su ámbito de actuación para impulsar la integración social de colectivos desfavorecidos, cediendo parte de su centro
de trabajo en el Prat del Llobregat para exponer obras de artistas con discapacidad.

1.

Programa expositivo

La Fundación Integralia cuenta en sus instalaciones de El Prat con un espacio expositivo muy especial: la sala Integralia. En ella, se exponen
proyectos que vinculan el arte contemporáneo con la diversidad funcional, bien a través del trabajo artístico de personas con discapacidad, bien
mediante colaboraciones con entidades que abordan la integración a través del arte y la cultura.

Programa DKV Arteria

Reflexions sobre ABC del Mecenatge

 Vinculació amb valors de les empreses
 Alineament amb l’estratègia de negoci
 Impacte i reconeixement en els grups d’interès
 Ha de permetre arribar a noves audiències i públics
 Ha de servir als objectius de desenvolupament de negoci
 Medició/avaluació

Gràcies.

