
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. Az
#AdakozóKedd napja mindig a
Black Friday utáni első kedd,
ami idén december 1-re esik. 

3+4 ötlet cégeknek
3 offline és 4 online is kivitelezhető ötlettel
készültünk, hogy a ti kollégáitok is kivehessék
a részüket az #AdakozóKedd mozgalomból!

A hosszú, home office-ban töltött hónapok után a
legtöbb cégnél igyekeznek újra megerősíteni a
dolgozói közösséget. Bár a jelenlegi helyzetben
mindenki nehezen tervez előre, a közös munka
folyamatos lesz, akkor is, ha egy ideig megint
otthonról dolgozunk majd. A jó hangulat és
csapategység pedig meghatározó abban is, hogy a
nehézségeket hogyan vészeli át együtt egy vállalat.
Jó lehetőséget kínál az összekovácsolódásra az
#AdakozóKedd, hiszen a részvétellel a
munkatársak egy nemes célt segítve erősíthetik
meg közösségüket. Idén ráadásul talán minden
eddiginél fontosabb, hogy minél több cég
csatlakozzon az adakozás globális
népszerűsítéséhez. Legyen részese a ti
munkahelyetek is az #AdakozóKeddnek,
találjatok ki valamilyen jótékony akciót vagy
válasszatok az alábbi, egyszerűen megvalósítható
online és offline ötletek közül!



Posztoljatok, és buzdítsátok erre a
dolgozókat is!

Az #AdakozóKedd mozgalom azért is
jött létre, hogy a segítség és az adakozás
örömét és fontosságát minél több
emberrel megismertesse. Éppen ezért
#AdakozóKedden beszéljünk az
adakozásról, segítségről, akár az offline,
akár az online térben. Posztoljatok céges
csatornáitokon, használjátok az
#AdakozóKedd hashtaget, mutassátok
meg, ti mivel veszitek ki a részeteket a
mozgalomból! Bátorítsátok kollégáitokat
is arra, hogy mutassák meg, ők hogyan
ünneplik az #AdakozóKeddet, akár a
munkahelyükön, akár otthon!

Amennyiben már van civil partnere a
vállalatnak, álljatok össze velük, ha pedig
nincs, akkor válasszatok egy vagy több
szimpatikus alapítványt, egyesületet
amelyek szívesen fogadnak tárgyi
adományokat. December elsejére
szervezzetek irodai adománygyűjtést az
#AdakozóKedd alkalmából, és ezt
hirdessétek meg a cég különböző belső
kommunikációs csatornáin! A gyűjtés
során a különböző csapatok akár
versenyezhetnek is – győzzön az a
csapat, amelyik a legtöbb adományt
hozza!

Szervezzetek adománygyűjtést az
irodában! 

Építsétek be az #AdakozóKeddet a Black
Friday kampányba! 
A Fekete Péntek mára hazánkban is
hatalmas marketing visszhangot és
kimagasló forgalmat hoz. A kampánynak
azonban egyre több bírálója akad, akik
fenntarthatóságra, megfontolt
fogyasztásra bíztatnak. Mutassátok meg,
hogy nem csak az eladások növelése a
fontos! A BF kampány részeként ajánljátok
fel a fekete pénteki bevétel egy részét 
#AdakozóKedd alkalmából vagy a
hirdessétek meg előre, hogy a Black Friday
utáni első kedden milyen jótékony akcióval
készültök!



Szervezzetek csapatépítő önkéntes
napot vagy akár véradást!

Az önkéntes nap ma már egyre több
vállalatnál szinte hagyomány, de sok
helyen a céges véradás is gyakori. Mi is
lehetne jobb alkalom ezekre az
eseményekre, mint az #AdakozóKedd?
Egyeztessetek meglévő civil partnerekkel,
vagy keressetek fel újabb szervezeteket
és ajánljátok fel segítségeteket december
elsejére! Az akciót, mint #AdakozóKedd
hirdessétek meg a munkatársak között!

Csináljatok #AdakozóKedd kihívást az
irodában!

A munkatársak általában örülnek, ha az
irodában töltött órákat néha színesíti
valamilyen játékos csapatépítő feladat.
#AdakozóKedden találjatok ki valamilyen
feladványt, táncot, kvízt vagy kreatív
feladatot, amelyet ha teljesít egy kolléga,
akkor a cég egy kisebb adománnyal
támogat egy vagy több választott
szervezetet. Hirdessétek meg a
lehetőséget online és offline csatornákon,
egyik munkatárs se maradjon ki az
#AdakozóKedd mozgalomból!

Építsétek be az #AdakozóKeddet a cég
CSR stratégiájába, és legyen december
elseje kiemelt nap a jótékonysági
együttműködésekben! Egyeztessetek
meglévő vagy akár új partnereitekkel, és
támogassátok őket a cég termékeivel vagy
pro bono szolgáltatással! Az akció
kommunikációjánál ne felejtsétek
kiemelni, hogy mindez a cég
#AdakozóKedd kampányának része. 

Adományozzatok terméket vagy
szolgáltatást!



adakozokedd.hu

adakozokedd@niok.hu

facebook/niokalapitvany

+36703335411

A matchfunding, vagyis duplázó
adományozás az egyik
legnépszerűbb céges program
#AdakozóKedd-en. A matchfunding
lényege, hogy a cég által támogatott
egy vagy több civilszervezet
gyűjtéséhez beérkező adományokat
a vállalat egy bizonyos összegig
megduplázza. Ez a kezdeményezés
megsokszorozza a felajánlásokat, és
bevonhatja a cég dolgozóit is a
jótékonyságba. 

Megfelelő felületet biztosít a
matchfundingra az adjukössze.hu,
Magyarország egyedülálló online
adománygyűjtő oldala, ahol a cégek
által támogatott
adománygyűjtéseket egy kiemelt
kampányoldalon jelenítjük meg, és
különböző kommunikációs
csatornákon erősítünk rá
üzeneteinkkel: Ma minden adomány
duplán számít!

Vegyétek  fel velünk a kapcsolatot, hogy az #AdakozóKedd csatornáin is
szerepeljen a kezdeményezésetek, és töltsétek le a hivatalos
#AdakozóKedd logót honlapunkról!

MATCHFUNDINGMATCHFUNDINGMATCHFUNDING
A borítóképeken megjelenhet a

vállalat és a
civil szervezet logója is egyedi
kreatívon, a vállalat brandje

szerint.


