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Doświadczenie w NGO

Media Społecznościowe +
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Nowe technologie w służbie dobra

Agencja marketingowa
nastawiona

 na wsparcie NGO - Laska Nebeska



Poznajmy się



W jaki sposób
komunikujesz się z

potencjalnymi
darczyńcami?



NGO w Polsce

https://api.ngo.pl/media/get/108904 Kondycja Organizacji Pozarządowych 2018 Stowarzyszenie Klon Jawor



Jak prowadzić komunikację?

Regularnie
Spójnie
Otwarcie
Interaktywnie



Co wybrać?

https://socialpress.pl/2020/02/social-media-w-polsce-i-na-swiecie-najnowsze-dane



Co wybrać?

https://socialpress.pl/2020/02/social-media-w-polsce-i-na-swiecie-najnowsze-dane



Czy znasz swoich
odbiorców i ich

zachowania?



Analiza danych

Sprawdzaj statystyki i działaj zgodnie z tym, co
one  podpowiadają.



Jak planować komunikację zbiórki?

Spójna i przemyślana strategia to podstawa.
Zaplanuj rozpoczęcie, to co będzie działo się w

trakcie trwania zbiórki oraz zakończenie.



Sprecyzuj cel

Stwórz opis 
(taki, żeby dziecko zrozumiało)

 Kanały komunikacji

Harmonogram

Budżet reklamowy?

Jak planować komunikację?



Komunikacja powinna trwać
aż do rozliczenia zbiórki.

Zebranie założonej kwoty to
dopiero środek!



Jak komunikować zbiórki w mediach
społecznościowych?

vs.



Jak komunikować zbiórki w mediach
społecznościowych?

vs.



Smutne komunikaty sprawiają, że
wpłacamy, ale zapominamy (wypieramy z

pamięci zbiórkę). 

Pozytywne komunikaty sprawiają, że ludzie
chętniej wpłacają i pamiętają o zbiórce.



Jak dopasować komunikaty do
potrzeb zbiórki?

Czy istnieje szansa na stworzenie pozytywnej narracji?
Kto może być potencjalnym darczyńcą?

Pierwsze wrażenie - jak zainteresować odbiorców?
Czy istnieje już wiele zbiórek o podobnej tematyce?

Czy zbieramy na konkretną osobę, czy na coś, co
posłuży wielu?



Przećwiczmy
Stwórz tytuł zbiórki
Napisz komunikat, który będzie wzbudzał
pozytywne emocje.
Wypisz 3 argumenty, które przekonają darczyńcę
do wpłacenia datku.
Stwórz wiadomość z podziękowaniem, która
zachęci darczyńcę do ponownego wsparcia.



W jaki sposób komunikować się z
darczyńcami?

Stwórz przestrzeń do kontaktu i zadawania pytań,
którą każdy bez problemu odnajdzie. 
Traktuj darczyńców jak przyjaciół. Prowadź
komunikację otwartą i ciepłą.
Zwracaj się bezpośrednio do danej osoby.
Komunikaty twórz tak, jakbyś rozmawiał z kimś
twarzą w twarz.



W jaki sposób komunikować się z
darczyńcami?



W każdej rozbudowanej komunikacji
sprawdzają się poradniki typu q&a, czyli
zbiór potencjalnych pytań, które mogą

pojawić się u odbiorcy i odpowiedzi na nie:
https://www.wosp.org.pl/wspieraj/faq



A Ty wspierasz?
Co powoduje, że chcesz dać komuś pieniądze?



Jak docierać do odpowiednich grup
docelowych?

Analiza danych
Dopasowane narzędzia
Zaangażowana społeczność



Jakie możliwości w kwestii zbierania funduszy
dają nam media społecznościowe?

Możliwość tworzenia zbiórek bezpośrednio na
danych platformach.

Społeczność
Zaangażowanie

Zasięg

Nowe grupy docelowe



CTA
czyli call to action, to wezwanie do działania, które

kierujesz do użytkownika strony lub aplikacji,
czytelnika bloga, klienta sklepu – każdego, kto

odwiedza twoją stronę, a komu chcesz
zaproponować swoje usługi.



Najważniejsze w przycisku CTA?

Wzywa do działania, jest widoczny, jest aktywny!

https://www.dlaprzejrzystosci.pl/



Oni robią to dobrze

https://www.ptwm.org.pl/



Oni robią to dobrze

https://spina.com.pl/



Uczmy się od najlepszych



Uczmy się od najlepszych



Uczmy się od najlepszych 



SESJA Q & A



Dziękuję za uwagę :)

Laska nebeska
laskanebeska.pl
fb @agencjalaskanebeska


