


comunitatea oamenilor de bine

Dăruiește ziua ta este o modalitate ușor de implementat, atât pentru 
organizația ta, cât și pentru potențialii susținători care vor să contribuie la 
strângerea fondurilor necesare pentru proiectele tale, prin fundraising 
individual. 
Practic, oricine doresțe să susțină implementarea unui proiect al organizației 
tale, își face o pagină de fundraising pe platforma Galantom, accesând site-ul 
dedicat: ziuata.galantom.ro. Astfel, de ziua lui, în loc să primească daruri, își 
îndeamnă prietenii să doneze banii pe care i-ar fi cheltuit pe cadouri, pentru 
proiectul susținut. 

Te invităm să promovăm împreună această modalitate de implicare și să 
atragem cât mai mulți susținători fundraiseri voluntari și cât mai multe fonduri 
pentru organizația ta. 

Împreună suntem mai buni!

https://ziuata.galantom.ro/
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1.505 zile de NAŞTeRe DĂRUITE

126 lei DONAŢie meDie

926 lei Medie per pagină

1.393.738 total lei strÂnŞi

            2019 

rezultate Dăruieste ziua ta

Câteva dintre persoanele publice care și-au dăruit ziua: Amalia Enache, Toader 
Păun, Adelin Petrișor, Alice Nastase Buciuta, Andreea Raducan, INNA, Mădălina 
Ghenea, Melania Medeleanu,  Florin Chilian, Dragoș Bucurenci și alții.



Promovează 
Dăruiește ziua ta 
către susținătorii 
organizației tale

promovezi Dăruiește ziua ta în rândul 
susținătorilor, direcționându-i către 

proiectele tale de pe
ziuata.galantom.ro.

noi îți punem la dispoziție un kit de 
promovare și desfășurăm, în paralel, 
o campanie de promovare a acestei 
modalității de fundraising , implicând 

ambasadori persoane publice, 
influenceri. 

Fundraiserul își creează 
pagina de fundraising

susținătorii tăi devin fundraiseri voluntari 
și își crează o pagină de fundraising în 

doar câteva minute pe  
ziuata.galantom.ro
. Vei putea vedea paginile nou create în 

adminul paginii tale de organizație de pe 
Galantom, la Pagini de fundraising, cu 

statusul Neaprobat. pentru ca paginile să 
devină active va trebui să le verifici și să 

le aprobi. 

Comunici și oferi 
sprijin pentru a 

implementa campania

Fundraiserul promovează online și 
offline pagina sa de fundraising și își 

încurajează prietenii să doneze banii pe 
care i-ar fi dat pe cadouri către proiectul 
pe care îl susține. Donațiile se fac direct 
pe pagină, online, prin plata cu cardul. 

pentru a ține fundraiserul motivat și a ți-l 
apropia pe termen lung, fii pe recepție, 

verifică zilnic paginile nou create, 
comunică constant și oferă-i sprijin 
pentru a implementa campania.
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Ce trebuie să FaCi?

https://ziuata.galantom.ro/
https://ziuata.galantom.ro/
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Kitul De promoVare
1. microsite dedicat campaniei

2. Videoclip

3. Vizual cheie

4. bannere online

5. template de e-mail pentru recrutare fundraiseri

6. Fundraising pack pentru fundraiseri

7. Cover de facebook și vizual pentru fundraiseri

Descarcă materialele de AICI.

https://ziuata.galantom.ro/mystory/promo
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suntem aiCi, buCuroși să ajutăm!

info@galantom.ro

0740.815.095




