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Csatlakozz a világ legnagyobb
jótékonysági mozgalmához!



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 és a Cyber Monday 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 most! Nézd meg a korábbi

programokat az adakozokedd.hu oldalon,

vagy írj az adakozokedd@niok.hu e-mail címre

a részletekért!

Csatlakozz te is szervezeteddel,

szervezz adománygyűjtő

kampányt, rendezvényt,

önkéntes napot vagy bármilyen

jótékonysági akciót

#AdakozóKedden!

http://adakozokedd.hu/


HOGYAN

GYŰJTS

ADOMÁNYT?

Akár önállóan, akár egy céggel, vállalattal

együttműködve, közösségi online

adománygyűjtő kampány indításával is

csatlakozhattok az #AdakozóKedd mozga-

lomhoz. Az Adjukossze.hu oldal Magyarország

legnagyobb közösségi adománygyűjtő oldala,

ahol a eddig összesen 155 millió forint adomán

gyűlt össze közösségi adománygyűjtő

kampányokból. 

 

Egy vállalat bevonásával pedig duplázó

kampányokat is indíthattok, mellyel megkét-

szerezhetitek az adománygyűjtése-teket (ez az

ún. matchfunding). A duplázó kampány

megsokszorozza a felajánlásokat, és bevon-

hatja a cég dolgozóit is a jótékonyságba.

Ennek feltételeiről kérés esetén küldünk külön

tájékoztatót. 

 

Az #AdakozóKedd napján, 2019. december 3-

án  az adománygyűjtéseket egy kiemelt

kampányoldalon jelenítjük meg, és különböző

kommunikációs csatornákon erősítünk rá

üzeneteinkkel.

Az Adjukössze közösségi adományozási

programon keresztül.

 

A GivingTuesday mozgalom

Magyarországon

 

Magyarország 2017-ben

csatlakozott hivatalosan is a

GivingTuesday mozgalomhoz,

a program hivatalos

nagykövete a NIOK

Alapítvány. Az elmúlt két

évben civilszervezetek

közösségi adománygyűjtő

kampányát támogattuk az

adjukössze.hu felületén.

Szerveztünk  GivingTuesday

Fesztivált is, ahol 5 hazai

zenész lépett fel az

Akvárium Klubban és gyűjtött

adományt a kiválasztott

civilszervezetnek.

 

 

A NIOK Alapítvány közreműkö-

désével  eddig közel 10 millió

forint adomány gyűlt össze

ezeken a napokon, és több

tízezer ember adományozott

online az #AdakozóKedd

napján.

Csatlakozz most! Nézd meg a korábbi

programokat az adakozokedd.hu oldalon,

vagy írj az adakozokedd@niok.hu e-mail

címre a részletekért!

http://adakozokedd.hu/
http://www.adjukossze.hu/


#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.

 Minél több ember osztja

meg a közösségi

médiában, hogy titeket

támogat, annál

többen fognak tudni

rólatok, kampányotokról.

Ne felejtsétek el használni

a #nemrólamszól

és #AdakozóKedd

hashtageket!

Keress egy hírességet, influencert, celebet,

egy közismert és befolyásos személyt, akinek

komoly követői bázisa van a Facebook-on

vagy Instagram-on.

Kérd meg, hogy egy poszttal támogassa a

szervezeteteket. 

Készítse egy képet magáról, írja fel egy lapra  

a fenti szöveget.

Ossza meg a képet a Facebook és/vagy

Instagram oldalán.

#nemrólamszól 
#AdakozóKedd alkalmából támogatom a
xxx ügyét és kiállok a xxx szervezetet

mellett! Te kit támogatsz?



LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

Tervezz/szervezz adománygyűjtést, eseményt, akciót az #AdakozóKedd

alkalmából! Ha nincs ötleted, akkor nézd meg az adakozokedd.hu oldalon tavaly

milyen programokkal készültek a civil szervezetek vagy böngészd át a "10 tipp

civilszervezeteknek anyagunkat.

Készítsd fel a körülöttetek lévőket még a kampány kezdete előtt. Posztolj, küldj

levelet, tájékoztasd a közösségeteket, hogy #AdakozóKedd-en mivel készültök!

Készíts a kampányhoz kreatív képeket, szlogeneket, ami még figyelemfelkeltőbbé

teszi az emberek számára! Használd az adakozokedd.hu oldalról letölthető

logókat, képeket.

Keress celebet, influencert, aki támogatna benneteket egy poszttal. Rövid

tájékoztatót találsz a #nemrólamszól címke alatt, amit továbbíthatsz. 

Használd minden lehetséges felületen a #AdakozóKedd, #GivingTuesday és

#nemrólamszól hashtageket, hogy gyorsan terjedjenek az #AdakozóKedd

kampányok és könnyeb beazonosíthatóak legyenek!

Kommunikálj! Értesítsd a médiapartnereket is egy sajtóközleménnyel, kérd meg

őket, hogy #AdakozóKedd-en támogassák szervezetedet egy megjelenéssel!

Küldd el az elkészült kampány, esemény, akció tervét, képét, és linkjét az

adakozokedd@niok.hu címre, hogy feltölthessük az #AdakozóKedd honlapjára!!

És mindent bele: buli, ünnep, adományozás, pezsgő! Ünnepeljétek magatokat is

#Adakozó Kedden, az elmúlt év eredményeit és sikereit!

Indíts online közösségi adománygyűjtést az adjukössze.hu oldalon vagy

csatlakozz a #nemrólamszól közösségi kampányhoz.

2019. december 3.

ÜNNEPELJÜK EGYÜTT A JÓTÉKONYSÁGOT 
#ADAKOZÓKEDDEN!



adakozokedd.hu

facebook/niokalapitvany

adakozokeddo@niok.hu

+36 70 333 5411

Kérdésed van?

Lépj Velünk kapcsolatba!


