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GASILSKIM ZVEZAM
ČLANOM UPRAVNEGA ODBORA IN POVELJSTVA GZS
Zadeva: Dodatne možnosti zbiranja donacij v decembru
Spoštovani.
Akcija zbiranja dohodnin s pomočjo spletne platforme E-donacije je v teku in prvi rezultati so pohvalni.
V prvih 12-ih urah od poslanega obvestila se je v platformo prijavilo 87 društev, zbranih pa je bilo 1395
donacij dohodnine. Najbolj uspešna društva so se lotila zbiranja donacij s SMS pozivom svojim znancem
in vabilom k doniranju – tako vabilo je osebno in zaradi enostavnega pristopa zelo učinkovito.
Prav tako so društva začela objavljati na družbenih omrežjih pozive k donaciji dohodnine in povezavo
do spletne strani za doniranje, kar je prvi dober pokazatelj, da ste se tega lotili proaktivno. Posebej bi
opozorili, da v svojih objavah opozorite: Delitev objave ni dovolj, potrebno je obiskati spletno
platformo in donirati dohodnino. Prav tako predlagamo, da v objavo prilepite sliko (priloga 1) zadnjega
koraka donacije in s tem spodbudite tudi druge, da objavijo, da so donirali. Vse to so testirani
marketinški prijemi prejšnjega leta, ki so se izkazali za zelo uspešne.
Hkrati vas obveščamo, da bo na portalu 24ur cel december objavljen PR članek z namenom, da se čim
več donatorjev odloči za doniranje gasilskim društvom.
Spletni članek: https://www.24ur.com/novice/slovenija/slovenski-gasilci-imajo-prosnjo.html
V nadaljevanju decembrskih aktivnosti vas obveščamo, da smo na vašo pobudo sestavili še en letak, ki
ga lahko gasilci po predhodnih dogovorih z odgovornimi obesite v lokalnih trgovinah, v službi na
oglasno desko ali pa ga samo razdelite med sodelavce oz. znance. Namen takih akcij je prodreti čim
dlje, do čimveč ljudi in jih obvestiti o možnosti doniranja prek spletne platforme E-Donacije (letak kot
priloga 2 je pripravljen za tisk).
Iz podjetja Kovanček Group, ki je lastnik platforme E-Donacije, sporočajo, da so za določena društva
tudi v postopku priprave individualnih – za društvo personaliziranih letakov, ki jih bodo gasilci raznosili
v decembru po gospodinjstvih (z osebnim stikom ali brez). Vsekakor, če je na letaku slika lokalnega
društva, se donator lažje poistoveti z društvom in pristopi k doniranju.
Za vse individualne dogovore se obrnite na email: info@kovancek.com
Ta december je poseben izziv za vse nas. Verjamemo, da s skupno vseslovensko akcijo, ki je usmerjena
v zbiranje donacij, lahko nadomestimo večji del izgubljenega prihodka v tem letu.
Z gasilskim pozdravom: »Na pomoč!«
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