
1. VOND BE AZ EMBEREKET!
Rengeteg ember nyitott a jócselekedetekre, 
és alig várják azokat az izgalmas lehetőségeket, 
amikbe ők is bekapcsolódhatnak. Tégy róla, 
hogy a te szervezeteddel tegyenek valami 
igazán jót az #AdakozóKedd-en!

2. LÉGY KREATÍV!
A GivingTuesday akcióknak, kampányoknak 
csak a képzelet szabhat határt! Ötleteljetek
a szervezet tagjaival, önkénteseivel, hogy 
milyen színes, kreatív kampánnyal,
poszttal, videóval, képekkel rukkolhatnátok 
elő ezen a napon, hogy minél többen 
megismerjenek titeket!

3. KÖZELEG A KARÁCSONY,
GYŰJTSETEK ADOMÁNYT!
Ne feledjétek, hogy a karácsonyi időszak 
szinte minden szervezet életében a legjobb 
apropó az adománygyűjtésre! Gyűjthettek 
eszközöket, használati cikkeket, tárgyakat,
de indíthattok online adománygyűjtést is az 
adjukossze.hu oldalon. Időzítsetek úgy, hogy 
az #AdakozóKedd egy plusz kommunikációs 
erőforrás legyen a kampány során!
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4. DUPLÁZD MEG AZ ADOMÁNYOKAT!
Keressetek egy céget, vállalatot vagy kérd 
meg valamelyik vállalati partneretek, hogy 
támogassa szervezeteteket #AdakozóKedd 
alkalmából! Az adjukossze.hu oldalon,
ha duplázó adománygyűjtő kampányt 
indítotok, megkétszerezhetitek 
adományaitokat az online gyűjtés során! 

5. CSATLAKOZZ
A #NEMRÓLAMSZÓL KAMPÁNYHOZ!
Van híres, befolyásos ember, aki kiáll
az ügyetek mellett? Vagy éppen olyan 
elkötelezett támogató, akinek nagyon sok
a követője a közösségi médiában?
Kérd meg őket, hogy posztoljanak egy 
képet, amivel elmesélik, hogy miért 
támogatnak Benneteket! Használjátok
az #nemrólamszól #AdakozóKedd2019  
#GivingTuesday hashtageket!

6. SZERVEZZ ESEMÉNYT!
Saját programmal vagy rendezvénnyel 
csatlakozz az #AdakozóKedd
és #GivingTuesday mozgalomhoz!
Szóljon ez a nap a jócselekedetekről, 
adományozásról, és mutassuk meg,
hogy egy ilyen esemény is lehet
szórakoztató és kreatív.

Szervezz felolvasó estet, kiállítást,
filmvetítést, koncertet, bulit, árverést,
önkéntes napot vagy bármilyen nyílt
eseményt!  A helyszín támogathat  
Benneteket a belépők árával,
adományitallal, a napi bevétel egy
részével, vagy épp árulhatja a szervezet
design reklámtermékeit is.

7. HASZNÁLD KI A BLACK FRIDAY /
CYBER MONDAY KÖRÜLI ZAJT!
Tudatosítsd az emberekben
a GivingTuesday üzenetét! Kérd meg
a körülötted levőket, hogy a megtakarításaik 
egy részével támogassák szervezetedet,
és a nagy bevásárlások időszakában ne 
feledkezzenek meg a rászorulókról sem!

8. MONDJ KÖSZÖNETET!
Ne feledkezz meg a saját csapatodról, 
önkénteseitekről, követőitökről, 
támogatóitokról, partnereitekről! Mondj 
köszönetet mindenkinek, aki az év során 
segítette munkátokat, és céljaitok elérését!

9. TOBOROZZ ÖNKÉNTESEKET!
Régóta tervezed már, hogy időt kellene 
szakítani egy nagyobb felújításra, 
kitelepülésre, egy nagyobb
megmozdulás szervezésére?
Itt a lehetőség, az #AdakozóKedd kiváló 
alkalom arra, hogy az embereket
önkéntességre buzdítsd. Akár vállalati 
partnereidet is bevonhatod.

10. REGISZTRÁLD KAMPÁNYOTOKAT
AZ ADAKOZOKEDD.HU OLDALRA!
Amint eldöntöttétek, hogy milyen kampánnyal 
készültök #AdakozóKedd-en, ne feledd el 
regisztrálni azt az adakozokedd.hu oldalra, 
hogy minél többen adományozzanak,
és jótékonykodjanak!
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