


comunitatea oamenilor de bine

Dăruiește ziua ta este o modalitate foarte ușor de implementat de a implica 
angajaţii din compania ta în susţinerea unor proiecte cu impact social, prin 
platforma Galantom.ro.

Oricine dintre colegele şi colegii tăi care doreşte să susțină un proiect social de 
ziua de naştere, își poate crea o pagină de fundraising pe platforma Galantom, 
accesând site-ul dedicat ziuata.galantom.ro. În loc să primească daruri, își 
îndeamnă prietenii să doneze banii pe care i-ar fi cheltuit pe cadouri, pentru 
proiectul susținut. Donaţiile se fac online cu cardul, iar banii ajung direct în 
contul organizaţiei care implementează proiectul.

Te invităm să promovăm împreună această modalitate de implicare și să 
atragem cât mai mulți susținători fundraiseri voluntari și cât mai multe fonduri 
pentru proiectele care aduc schimbare în comunitate.

Împreună suntem mai buni!

https://ziuata.galantom.ro/
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1.505 ZILE DE NAŞTERE

126 lei DONAŢie meDie

926 lei Medie per pagină

1.393.738 TOTAL LEI STRÂNŞI

2019 

Rezultate Dăruieste ziua ta



Promovează 
Dăruiește ziua ta 

în companie

Promovezi  Dăruiește ziua ta în 
rândul angajaţilor companiei 

încurajându-i să îşi dăruiască ziua 
prin platforma Galantom.ro sau să 
doneze pentru colegii care aleg să 

facă asta.

Noi venim în sprijinul tău cu un kit 
de promovare.

Colegii își creează 
paginile de fundraising

Colegii îşi pot crea pagini de fundraising 
în doar câteva minute, accesând site-ul 

dedicat ziuata.galantom.ro.

Cum se strâng 
fondurile?

Fiecare îşi promovează online şi offline 
pagina de fundraising încurajându-şi 
prietenii şi colegii să doneze banii pe 

care i-ar fi dat pe cadouri către 
proiectul susținut. 
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Ce trebuie să faci?

Ei pot alege să susţina unul dintre 
proiectele active pe platformă sau, la 

cerere, putem integra şi organizaţii noi. 

Organizaţiile beneficiare le aprobă 
paginile de fundraising în platformă şi 

din acel moment pot începe să strângă 
fonduri.

Donațiile se fac rapid și în siguranță pe 
pagină, prin plata online cu cardul, iar 

banii ajung direct în contul 
organizaţiilor beneficiare.

https://ziuata.galantom.ro/
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Kitul de promovare
1. Microsite dedicat campaniei

2. Videoclip campanie

3. Layout poster

4. Bannere online

5. Template de e-mail de informare in companie

6. Fundraising pack pentru colegii care vor să îşi dăruiască ziua

7. Cover-uri de Facebook

Îți vei putea personaliza materialele (cu excepția videoclipului) cu logo-ul tău. 
Dacă dorești, te putem ajuta să redimensionezi vizualul campaniei după nevoile 
tale. Trebuie doar să ne trimiți logo-ul și specificațiile pentru redimensionare.

Descarcă materialele de AICI! 

https://ziuata.galantom.ro/mystory/promo
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Un plus de motivare

Comunicare susținută cu remindere în fiecare lună

Comunicare directă targetată către colegii ale căror zile de naştere urmează

Premii pentru cei care strâng cea mai mare sumă de bani

Premii pentru cei care au cele mai creative campanii de fundraising și/sau care îi 
implică pe colegii din companie

Gift carduri din partea companiei cu matching sau adaugarea unei donații din 
partea companiei la atingerea unui target minim sugerat de fonduri strânse

"Boost" de comunicare în luna cu cei mai mulți angajaţi născuţi în aceeaşi lună 
în companie

Câteva idei despre lucuri pe care poți să le faci pentru a-ți motiva colegii 
să se impice

...

..

.
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Suntem aici, mereu bucuroși să ajutăm!

info@galantom.ro

0740.815.095
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