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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 NIOK Alapítvány

fennállása óta foglalkozik azzal, hogy segítse

és fejlessze az adományozást, lelkesítse  a

magyar társadalmat, és ehhez számos

projektet, kampányt hívott már életre. A NIOK

Alapítvány a GivingTuesday mozgalom

hivatalos magyarországi nagykövete. 

 

Fontosnak tartjuk, hogy olyan értékeket

közvetítsünk, amelyek hosszú távon az egész

társadalomra hatással lesznek - azokra is,

akik adnak, és azokra is, akik kapnak. Első

#AdakozóKedd kampányunkat 2014-ben

indítottuk útjára, hogy a GivingTuesday

mozgalmat megismerje az egész ország, és

megteremtsük hazánkban is az adományozás

ünnepét.

Csatlakozz most! Nézd meg aktuális

kampányainkat az adjukossze.hu oldalon, 

hívj minket a 36 70 333 5411 telefonszámon

a részletekért!



HOGYAN

TUDNAK CÉGEK

CSATLAKOZNI?

A cég a legegyszerűbben egy vagy több

civil szervezettel együttműködve, online

adománygyűjtő kampány indításával tud

csatlakozni Magyarország legnagyobb

közösségi adománygyűjtő oldalán, az

adjukossze.hu-n.  A kiválasztott civil

szervezet egy közösségi kampányt indít, a

cég pedig megduplázza az adományokat

(matchfunding). Ez a kezdeményezés meg-

sokszorozza a felajánlásokat, és bevonhatja

a cég dolgozóit is a jótékonyságba.

Az #AdakozóKedd napján, 2019. december

3-án  a cégek által támogatott adomány-

gyűjtéseket egy kiemelt kampányoldalon

jelenítjük meg, és különböző kommunikációs

csatornákon erősítünk rá üzeneteinkkel: Ma

minden adomány duplán számít!

Az Adjukössze közösségi adományozási

programon keresztül.

“Giving is not just about making

a Donation, it’s about making a

Difference”- Kathy Calvin

A GivingTuesday mozgalom

 

Az #AdakozóKedd 

kezdeményezést a Black

Friday ellensúlyozására hívták

életre az Egyesült Államokban.

A mozgalom célja, hogy az

emberek a nagy vásárlások

időszakában odafigyeljenek

másokra is, és adományokkal

segítsék a számukra kedves

társadalmi ügyeket. 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. 

 

Magyarországi

eredmények

 

Magyarországon eddig közel

10 millió forint adomány gyűlt

össze ezeken a napokon, és

több tízezer ember ember

látogatta meg a NIOK

Alapítvány által létrehozott és

működtetett adjukossze.hu

adományportált.

Csatlakozz most! Nézd meg aktuális

kampányainkat az adjukossze.hu oldalon, 

hívj minket a 36 70 333 5411 telefonszámon

a részletekért!



TÁMOGATÁSI PROGRAM

AJÁNLATUNK  CÉGES  PARTNEREINK  SZÁMÁRA

TÁMOGATÁSI  SZINTTŐL FÜGGŐEN:

A NIOK Alapítvány az #AdakozóKedd  alkalmából egy központi online kommunikációs

kampánnyal készül. A program fő üzenetét több formában kommunikáljuk és hirdetjük,

ami kivételesen erős nyilvánosságot biztosít a támogató cégek és az általuk

támogatott kampányok számára. Mindemellett széles körben kommunikáljuk a saját

kommunikációs felületeinken, például:

 

kiemelt megjelenést biztosítunk az #AdakozóKedd  kampányoldalon

(www.adakozokedd.hu),

hirdetett megjelenést a NIOK Alapítvány és az adjukossze.hu Facebook oldalán

(közel 20 000 követő), 

megjelenést a NIOK és az adjukossze.hu hírlevelében  (10 000 feliratkozó/hírlevél),

megjelenést a nonprofit.hu oldal Hírek rovatában, amely Magyarország

legolvasottabb nonprofit információs portálja.

 A támogatói csomagokkal a vállalat az

#AdakozóKedd mozgalom népszerűsítését támogatja,

és konkrét ügyek mellé is áll! 

Csatlakozz most! Nézd meg aktuális

kampányainkat az adjukossze.hu oldalon, 

hívj minket a 36 70 333 5411 telefonszámon

a részletekért!



#AdakozóKedd EZÜST TÁMOGATÓ: 350 000 Ft

1 matchfunding kampány indítása az adjukossze.hu portálon (az adomány

duplázásának értékét a cég a civil szervezettel külön egyezteti le, pl. ha a szervezet

800 000 forintot szeretne összegyűjteni, akkor a közösség 400 000 forintos

adományát a cég további 400 000 forinttal duplázza)

A cég megjelenítése támogatóként a közösségi adománygyűjtő kampány oldalán,

valamint a vállalat logójának megjelenítése a kampány képein

A vállalat oldalára mutató link egyszeri beágyazása

Toolkit és kommunikációs eszközök a céges kommunikáció támogatásához és a

munkatársak bevonásához

A támogatott civil szervezetekkel való egyeztetés, és az adománygyűjtés

mentorálása 

Megjelenés a nonprofit.hu oldal Hírek rovatában

Megjelenés az adakozokedd.hu oldalon a támogatók között

#AdakozóKedd ARANY TÁMOGATÓ: 450 000 Ft 

2 matchfunding kampány indítása az adjukossze.hu portálon (az adomány

duplázásának értékét a cég a civil szervezettel egyezteti le)

A cég megjelenítése támogatóként a közösségi adománygyűjtési kampány oldalán,

valamint a vállalat logójának megjelenítése a kampány képein

A vállalat oldalára mutató link egyszeri beágyazása

Toolkit és kommunikációs eszközök a céges kommunikáció támogatásához és a

munkatársak bevonásához

A támogatott civil szervezetekkel való egyeztetés, és az adománygyűjtés

mentorálása 

Megjelenés a nonprofit.hu oldal Hírek rovatában

Megjelenés az adakozokedd.hu oldalon a támogatók között

Hirdetett Facebook poszt a kampányról az adjukossze.hu közösségi oldalán (15 000

követő)

Megjelenés a NIOK hírlevelében (10 000 feliratkozó)

TÁMOGATÁSI PROGRAM

#AdakozóKedd GYÉMÁNT TÁMOGATÓ: 600 000 Ft 

3 matchfunding kampány indítása az adjukossze.hu portálon (az adomány duplázásának

értékét a cég a civil szervezettel egyezteti le)

A cég megjelenítése támogatóként a közösségi adománygyűjtési kampány oldalán,

valamint a vállalat logójának megjelenítése a kampány képein

A vállalat oldalára mutató link egyszeri beágyazása

Toolkit és kommunikációs eszközök a céges kommunikáció támogatásához a

munkatársak bevonásához

A támogatott civil szervezetekkel való egyeztetés, és az adománygyűjtés mentorálása 

Megjelenés a nonprofit.hu oldal Hírek rovatában

Megjelenés az adakozokedd.hu oldalon a támogatók között

Hirdetett Facebook poszt a kampányról a NIOK és az adjukossze.hu közösségi oldalán

(20 000 követő)

Megjelenés a NIOK és az adjukossze.hu hírlevelében (hírlevelenként 10 000 feliratkozó)

Megjelenés az adjukossze.hu nyitóoldalán



ÜNNEPELJÜK EGYÜTT A
JÓTÉKONYSÁGOT
DECEMBER 3-ÁN!

Keressük az #AdakozóKedd mozgalom főtámogatóját! 

 

Szeretnéd, ha a vállalat egy jó ügyhöz kapcsolódna? Fontosnak tartod, hogy

az adományozás, a jótékonyság és a társadalmi felelősségvállalás értékei

minél többekhez eljutnának? Legyél főtámogatónk! 

 

Az #AdakozóKedd főtámogatója számára az egész év folyamán további

lehetőséget is biztosítunk széles körű és egyedi megjelenésekre!

Csatlakozz most! 

Írj az adakozokedd@niok.hu e-mail

címre, vagy hívj minket a 36 70 333 5411

telefonszámon a részletekért!


