Οδηγός
επιτυχημένης
καμπάνιας

Γειά!
Σε ευχαριστούμε που θέλεις
να αλλάξεις τον κόσμο μαζί μας!
Εδώ θα βρεις όλες τις απαραίτητες πληροφορίες
για να κάνεις μια καταπληκτική κι επιτυχημένη
καμπάνια. Με την καμπάνια σου θα γίνεις μέρος
μιας κοινότητας 200.000 υποστηρικτών στην Ελλάδα
και το πιο σημαντικό, θα δώσεις τη δυνατότητα σε
πολύ φτωχούς ανθρώπους στην Ελλάδα και σε όλο
τον κόσμο να έχουν μια καλύτερη ζωή με αξιοπρέπεια.
Ας δούμε βήμα-βήμα πως μπορείς να πετύχεις αυτόν
τον στόχο!
Και να θυμάσαι: είμαστε δίπλα σου σε κάθε στάδιο της
διαδρομής! Για ότι χρειαστείς μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας: crowdfunding@actionaid.org
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Τι μπορείς να βρεις
στις επόμενες σελίδες:
Σελ. 4
Κάνε την αρχή!
Σελ. 5
Τα καλύτερα
παραδείγματα
για λίγη
έμπνευση
Σελ. 6
Ήρθε η ώρα να
δημοσιεύσεις την
καμπάνια σου!

Σελ. 7
Μοιράσου την καμπάνια σου στα
social media

Σελ. 10
Δες που θα χρησιμοποιήσουμε τα
χρήματά σου

Σελ. 8
Μείνε πιστός στον
στόχο σου

Σελ. 11
Είμαστε εδώ
για ’σένα!

Σελ. 9
Η καμπάνια σου
ολοκληρώθηκε!
& Να τι θα μπορούσες να τους πεις
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Κάνε την αρχή!
Επίλεξε την κατάλληλη ενότητα για την καμπάνια σου
και φτιάξε μια ωραία ιστορία:

Διάφορα

Αθλητισμός

Στιγμές

Εταιρείες

Μπορεί να μην έχεις κάποια συγκεκριμένη προσωπική αφορμή για να κάνεις μια καμπάνια,
αλλά να θέλεις πολύ να μας
βοηθήσεις να πιάσουμε το στόχο μας! Κάνε μια καμπάνια και
χρησιμοποίησε τη δημιουργικότητά σου για καλό σκοπό!

Συμμετέχεις σε κάποιο αθλητικό γεγονός με την ActionAid
ή ατομικά; Κάνε μια καμπάνια,
ενημέρωσε τους φίλους σου,
ζήτα τους να σε βοηθήσουν να
πιάσεις το στόχο σου και γίνετε
μια μεγάλη παρέα που θα αλλάξει τον κόσμο.

Μια προσωπική στιγμή σου
όπως είναι ένας γάμος, μια
βάπτιση, τα γενέθλια σου ή
η γιορτή σου, μπορεί να γίνει
μια πολύ καλή αφορμή για τη
δημιουργία μιας καμπάνιας. Το
μόνο που έχεις να κάνεις είναι
να δωρίσεις τα δώρα που θα
έπαιρνες, δηλαδή να καλέσεις
τον κόσμο να κάνει μια δωρεά
αντί να σου πάρει ένα δώρο.

Θέλεις να κάνεις μια ενέργεια
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που πραγματικά θα κάνει
τη διαφορά? Δημιούργησε
μια καμπάνια και κάλεσε τους
πελάτες, συνεργάτες και όλο
το δίκτυο της εταιρείας να την
υποστηρίξει. Διπλασιάζοντας
τις δωρεές θα απογειώσεις την
καμπάνια σου.
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Τα καλύτερα παραδείγματα
για λίγη έμπνευση

1. Uganda team

2. Δημήτρης

3. ΝΟΚΙΑ

Οι εθελοντές που επισκέφτηκαν το χωριό Γκαλαγκάλα τον
Ιούνιο του 2016 έβαλαν στόχο
να χτίσουν 2 επιπλέον σχολικές
αίθουσες στο σχολείο του χωριού. Με την αποφασιστικότητά
τους άλλαξαν για πάντα τη ζωή
των παιδιών στο Γκαλαγκάλα!

Ο Δημήτρης έτρεξε για 2η
φορά στη διαδρομή των 10χλμ
στον Αυθεντικό Μαραθώνιο
Αθηνών και ξεπέρασε τον εαυτό του αλλά και το στόχο του!

Οι εργαζόμενοι της ΝΟΚΙΑ που
έτρεξαν στον Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθηνών διοργάνωσαν
μια από τις πιο επιτυχημένες
καμπάνιες της πλατφόρμας κι
έγιναν παράδειγμα για άλλες
ομάδες!

4. Παναγιώτης Μπουγιούρης
& Μανώλης Σαμαράκης
Ο Παναγιώτης και ο Μανώλης, Ανάδοχοι Παιδιών στην
ActionAid και εθελοντές ταξιδιών, αποφάσισαν να κάνουν
μια καμπάνια μαζί. Για να δώσουν ένα κίνητρο για δωρεές,
υποσχέθηκαν σε έναν τυχερό
νικητή ένα δείπνο σε Βιετναμέζικο εστιατόριο και ένα τριήμερο με διανυκτέρευση στο
Καρπενήσι!
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Ήρθε η ώρα
να δημοσιεύσεις
την καμπάνια σου!
Επεξεργάσου τις φωτογραφίες και το κείμενό σου
και θυμήσου: μια δυνατή ιστορία θα βοηθήσει τον
κόσμο να ταυτιστεί με το σκοπό σου και να κάνει
μια δωρεά.

Στείλε ένα
email στους
φίλους σου

Να τι θα μπορούσες
να τους γράψεις
«Αγαπημένε μου φίλε,

Η σελίδα σου είναι έτοιμη
και την κοιτάς με αγωνία
περιμένοντας τις δωρεές!
Κάνε το πρώτο βήμα για
να εμπνεύσεις τους επισκέπτες της σελίδας σου,
κάνε την πρώτη δωρεά και
δείξε την αφοσίωσή σου
στο σκοπό σου.
Ξεκίνα με τους κοντινούς
σου ανθρώπους: φίλους,
συγγενείς, συναδέλφους.
Έστω και 10 άτομα είναι
αρκετά για να κάνεις την
αρχή. Μοιράσου μαζί τους
το σκοπό σου και προσκάλεσε τους να κάνουν μια
δωρεά. Ζήτησέ τους να
μοιραστούν και αυτοί με
τη σειρά τους την καμπάνια σου στους δικούς
τους φίλους και έτσι το
μήνυμα θα φτάσει ακόμη
πιο μακριά!

Όλα τα παιδιά πρέπει να
πηγαίνουν σχολείο, όλες
οι γυναίκες αξίζουν ίσες
ευκαιρίες και όλοι οι άνθρωποι αξίζουν να ζουν
με αξιοπρέπεια.
Υποστήριξε την καμπάνια μου και βοήθησέ με
να πιάσω τον στόχο μου!
Κάθε δωρεά, ακόμη και η
πιο μικρή, είναι πολύ σημαντική για να αλλάξουμε
μαζί τον κόσμο.
Έτσι θα γίνουμε μέρος της
λύσης και θα αλλάξουμε
τη ζωή πολύ φτωχών συνανθρώπων μας.
Η συμμετοχή σου είναι
πολύ σημαντική!
Ευχαριστώ πολύ,
[το όνομά σου & το link
της καμπάνιάς σου]»
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Μοιράσου την
καμπάνια σου
στα social media
Μοιράσου την καμπάνια σου, την έμπνευσή σου,
το σκοπό σου στις σελίδες σου στα social media.
Ανέβασε ένα tweet ή ποστ την εβδομάδα, αλλά
διαφοροποίησε τα κείμενα. Είναι σημαντικό να
μιλάς πάντα μέσα από την καρδιά σου! Μπορείς να
ευχαριστήσεις τους δωρητές, να ενημερώσεις πόσο
κοντά είσαι στο στόχο ή να μοιραστείς τι σε έχει
εμπνεύσει να ξεκινήσεις την καμπάνια σου.

Δες μερικές ιδέες
για το κείμενο

«Έχω πιάσει πάνω από 50% του στόχου
μου! Βοηθήστε με να αλλάξω ζωές, να
αλλάξω τον κόσμο! (προσθήκη λινκ της
καμπάνιάς σου)»

«Μαζί μπορούμε να αλλάξουμε ζωές!
Υποστήριξε την καμπάνια μου και γίνε
μέρος του στόχου! (προσθήκη λινκ της
καμπάνιάς σου)»

«Για τα γενέθλια μου θέλω να κάνουμε
μαζί ένα δώρο που θα αλλάξει ζωές.
Δες την καμπάνια μου: (προσθήκη λινκ
της καμπάνιάς σου)»
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Να πώς θα μπορούσες
να θυμίσεις την καμπάνια
στους φίλους σου
«Αγαπημένε μου φίλε,

Μείνε πιστός
στον στόχο σου
Συνέχισε να μοιράζεσαι την καμπάνια σου, ο ενθουσιασμός σου θα εμπνεύσει πολλούς να σε υποστηρίξουν! Στείλε ένα email με τα νέα της καμπάνιας σου.
Είναι ένας ωραίος τρόπος για να υπενθυμίσεις τον
στόχο σου!

Σε λίγες ημέρες ολοκληρώνεται η καμπάνια μου και χρειάζομαι την υποστήριξή σου για να πιάσω το στόχο!
Μπορούμε να καταφέρουμε μαζί τόσο σπουδαία πράγματα,
που θα αλλάξουν τη ζωή των παιδιών και των οικογενειών
τους για πάντα!
Κάνε και εσύ μία δωρεά, θα είναι σίγουρα πολύ σημαντική!
Ευχαριστώ πολύ,
[το όνομά σου]»
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Η καμπάνια σου
ολοκληρώθηκε!
Συγχαρητήρια! Τα κατάφερες μαζί με τη βοήθεια των φίλων σου, μη ξεχάσεις να τους ευχαριστήσεις που πίστεψαν στον σκοπό σου!
Στείλε email σε όσους υποστήριξαν την καμπάνια σου και γράψε ένα μήνυμα στα social
media.

Να τι θα μπορούσες
να τους πεις
«Αγαπημένε μου φίλε,
Η καμπάνια μου ολοκληρώθηκε και θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ!
Σε ευχαριστώ γιατί τα χρήματα που συγκεντρώσαμε όλοι μαζί
θα βοηθήσουν τους πιο φτωχούς συνανθρώπους μας στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο να έχουν μία ζωή με αξιοπρέπεια.
Μέσα από την καμπάνια μου έμαθα πολλά για το έργο της
ActionAid.
Μπορείς να δεις και εσύ περισσότερα, να βρεις βίντεο,
να διαβάσεις ιστορίες και να ανακαλύψεις τον κόσμο της
ActionAid στο actionaid.gr.
Ευχαριστώ πολύ,
[το όνομά σου]»

Μήνυμα για twitter
«Σας ευχαριστώ που υποστηρίξατε την καμπάνια
μου! Μαζί μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο
@actionaidhellas»
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Είμαστε εδώ
για ’σένα!
Ναταλί Δελλή
Corporate & Community Fundraising Coordinator
Email επικοινωνίας:
crowdfunding@actionaid.org
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