
 

Van arcod hozzá?
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Használd ki egy jó ügyre a hírneved!
Csatlakozz a világ legnagyobb
jótékonysági mozgalmához!



#NEMRÓLAMSZÓL

INFLUENCER  KIHÍVÁS  EGY JÓ ÜGYÉRT

Az #AdakozóKedd keretében a globális kezdeményezéshez kapcsolódóan egy online 

kihívást szervezünk #nemrólamszól címmel, a közösségi média segítségével.

Világszerte több százezer ember csatlakozott már az évek során ehhez az eredeti

nevén #unselfie kampányhoz.

 

 Soha nem volt ennél

egyszerűbb jót tenned és

kiállni egy jó ügy mellett! 

 

Használd a

#nemrólamszól

és #AdakozóKedd

hashtageket!

Válassz egy számodra szimpatikus szervezete,

ügyet az adjukossze.hu közösségi

adománygyűjtő oldalról!

Támogasd december 3-án AdakozóKedden

egy poszttal a szervezet adománygyűjtését! 

Készítsen egy képet magáról, írja fel egy

lapra  a fenti szöveget.

Ossza meg a képet a Facebook és/vagy

Instagram oldaladon.

#nemrólamszól 
#AdakozóKedd alkalmából támogatom a
xxx ügyet és kiállok a xxx szervezetet
mellett! Segítsd Te is adományoddal!



MI AZ A

GIVINGTUESDAY?

Az #AdakozóKedd - nemzetközi nevén

GivingTuesday - egy globálisan terjedő

mozgalom, amelynek célja, hogy legyen egy

nap, amikor minden az adományozásról, a

jótékony cselekedetekről és ezek ünnepléséről

szól. A mozgalmat a Black Friday

ellensúlyozására hívták életre az Egyesült

Államokban. A mozgalomhoz azóta több millió

ember és több száz cég csatlakozott, jelenleg

150 ország vesz részt benne. 2018-ban már

közel 400 millió dollár adomány gyűlt össze a

kampány hatására világszerte.

 

Csatlakozz te is legyél

jótékony celeb az

#AdakozóKedden!

Magyarország 2017-ben csatlakozott a

Giving-Tuesday mozgalomhoz, a program

hivatalos nagykövete a NIOK Alapítvány. A

NIOK Alapítvány közreműködésével  eddig

közel 10 millió forint adomány gyűlt össze

ezeken a napokon, és több tízezer ember

adományozott online az #AdakozóKedd

napján.



ADOMÁNYOZZ ÉLMÉNYT- 

Így csináld! 

Mi is az Élmény adománygyűjtés?

Posztolj az adománygyűjtésről a közösségi média felületeiden! Használd a

#nemrólamszól #AdakozóKedd, #GivingTuesday hashtageket! Buzdítsd

adományozásra rajongóidat!

Van egy szervezet , akit támogatnál? Vagy egy ügy, ami mellé szívesen kiálllnák?

Mi segítünk megtalálni a megfelelő szervezetet hozzá.

Az adjukossze.hu Magyarország legnagyobb online adománygyűjtő felülete, ahol

többféle adománygyűjtés indítására lehetősége van a civil szervezeteknek. 

Az Élmény adománygyűjtés egy egyedülálló, és rendkívül vonzó: egy influencerrel,

hírességgel közös élmény kerül kisorsolásra a gyűjtés végén a támogatók között. 

Miért jó ez? 

Mert olyan embereket is bevon az adományozás körébe, akik korábban nem,

vagy csak elvétve jótékonykodtak. 

Nem csak az arcod adod egy jó ügyhöz, hanem egy izgalmas élményben is

részesíthesz egy rajongódat! Az élmény kitalálásában is számítunk Rád, az a cél,

hogy Neked is inkább szórakozás, mint kötelezettség legyen. 

Egy jótékony ügy mellé állni mindig pozitív PR-t és újabb megjelenési lehetőséget

jelent. 

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

Találd ki, mi lesz az az élmény, amit az adományozók között kisorsolunk. Nézz

körül korábban hogyan kampányolt: 

Winkler Róbert és a Magyar Rett Szindróma Alapítvány kampánya

Mautner Zsófi és az Igazgyöngy Alapítvány kampánya

Fejős Éva és a Greenpeace Magyarország Egyesület kampánya

Vátsd valóra a egy adományozó álmát, ajándékozd meg a felajánlott élménnyel! 

Te az arcod adod, mi minden

mást elintézünk!

http://adakozokedd.hu/
https://adjukossze.hu/kampany/megfozhetlek-1516
https://adjukossze.hu/kampany/csatlakozz-a-magyar-bajnokhoz-277
https://adjukossze.hu/kampany/beszallsz-271
https://adjukossze.hu/kampany/legyel-a-regenyhosom-273


adakozokedd.hu

facebook/niokalapitvany

adakozokedd@niok.hu

+36 70 333 5411

ÜNNEPELJÜK EGYÜTT A JÓTÉKONYSÁGOT 
#ADAKOZÓKEDDEN!

2019. december 3.

http://adakozokedd.hu/

