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Cieszymy się, że jesteście z FaniMani.pl! 
Przygotowaliśmy materiały i narzędzia, które pomogą Wam w pozyskaniu nowych 
sympatyków i zbieraniu darowizn. Im więcej wspierających dokona zakupów 
przez FaniMani.pl, tym więcej pieniędzy trafi do Was. 

Darowizny na FaniMani.pl są magiczne.
Darczyńca nie wydaje ani złotówki na darowiznę. Płaci za zakupy tyle co 
zawsze, a Wasza organizacja otrzymuje część ich wartości.

Dla Twojej wygody podzieliliśmy materiały na kategorie, dzięki temu 
łatwo wybierzesz to, czego potrzebujesz do wykorzystania w serwisach 
społecznościowych, do wysłania e-mailem, do wydrukowania czy też 
umieszczenia na stronie internetowej. 

Na końcu tego przewodnika znajdziesz przykłady najważniejszych 
materiałów. Pozostałe, takie jak grafiki na Facebooka, banery na www, 
materiały do druku oraz inne, znajdziesz w Panelu Organizacji po zalogowaniu 
się na FaniMani.pl.

Cześć!

Materiały zawarte w e-booku mogą przydać się również innym 
pracownikom i wolontariuszom Waszej organizacji.

Mało czasu? 
Skorzystaj z niezbędnika (str. 23), który zawiera 

najważniejsze informacje o zbieraniu na FaniMani.pl.

mailto:info%40fanimani.pl?subject=
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Jak zbierać 
darowizny  
z FaniMani.pl
Pierwsze kroki
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1. Przygotuj profil
Profil Waszej organizacji na FaniMani.pl został utworzony tuż po zakończeniu rejestracji. Uzupełnij 
go o niezbędne informacje i zadbaj o jego systematyczną aktualizację. Zaloguj się do profilu 
organizacji na FaniMani.pl, kliknij w „Edytuj profil” i uzupełnij kluczowe informacje.

T

Od czego zacząć?
1. Dodaj Wasze logo
Dzięki temu osoby chcące wspierać Waszą organizację z łatwością rozpoznają ją w serwisie, a Wasz profil będzie 
wzbudzał zaufanie u wspierających.

2. Dodaj opis
To szansa na pozyskanie nowych wspierających. Przedstaw Waszą organizację użytkownikom, napisz czym się 
zajmujecie lub jakie cele wspieracie. Możesz też zamieścić informacje o celu, na jaki zbieracie pieniądze. Pochwal się 
ile dobrego już zrobiliście i co jeszcze możecie zrealizować, dzięki dodatkowym funduszom. Możesz również napisać 
ciekawą historię, z której czytający dowie się jak działacie. Jakie cechy powinna mieć dobrze opowiedziana historia, 
dowiesz się z artykułu „Storytelling w non profit".

3. Dodaj zdjęcia
Obraz to tysiąc słów. Dzięki zdjęciom uwiarygodnisz profil organizacji w oczach wspierających, podzielisz się z nimi 
radością z sukcesów, aktywnością Waszej organizacji i pokażesz co u Was słychać. Warto wybrać kilka różnych zdjęć, 
możesz dodać ich tyle, ile zechcesz, ale warto zacząć chociażby od 4-5 interesujących fotografii.

Profil organizacji warto aktualizować 
co kilka miesiący, aby wspierający 
wiedzieli, że aktywnie działacie. 

Logo, zdjęcia i opis budują 
zaufanie osób, które oglądają 
profil Waszej organizacji.

mailto:info%40fanimani.pl?subject=
https://fanimani.pl/konto/zaloguj/
https://fanimani.pl/blog/opowiadanie-historii-jako-sposob-na-zwiekszenie-liczby-wspierajacych/
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2. Opublikuj wpisy w serwisach społecznościowych
Jednym z pierwszych kroków promocji Waszej obecności na FaniMani.pl jest opublikowanie 
wpisów na Facebooku i Twitterze. W ten sposób możesz poinformować fanów i obserwatorów o 
możliwości wsparcia Was przy okazji zakupów online. Skorzystaj z poniższych treści lub napisz 
coś od siebie. 

Miło nam poinformować, że dołączyliśmy do FaniMani.pl! Od teraz możecie 
przekazać nam darowiznę przy okazji zakupów w internecie - za darmo - 
zapłacicie tyle, co zawsze. Wystarczy, że wejdziecie na {tu wklej link Waszej 
organizacji}, klikniecie „wspieram” i wybierzecie sklep. Część wartości Waszych 
zakupów trafi do nas. Świetne, prawda?

Czy wiecie, że możecie wspierać nas przy okazji zakupów w internecie?  
Wystarczy, że wejdziecie na {tu wklej link Waszej organizacji}, klikniecie  
„wspieram” i wybierzecie sklep, w którym chcecie zrobić zakupy. Zapłacicie tyle 
co zwykle, a część wartości zakupów trafi do nas. 
P.S. Podzielcie się tą informacją ze znajomymi!

Kupujesz online? Możesz pomóc! Wejdź na {wklej link organizacji}, kliknij „wspieram” 
i zrób zakupy, a część ich wartości trafi do nas!

Zrób zakupy online i wesprzyj nasze działania. Wejdź na {link Waszej organizacji}  
i wybierz sklep. Część wartości zakupów trafi do nas!

Jeśli link Waszej organizacji jest za 
długi skorzystaj ze skracarki linków - 
np. bitly.com.

Zobacz więcej postów >

Skopiuj treść i opublikuj na Facebooku

Skopiuj treść i opublikuj na Facebooku

Skopiuj treść i opublikuj na Twitterze

Skopiuj treść i opublikuj na Twitterze

mailto:info%40fanimani.pl?subject=
https://fanimani.pl/zbieraj-wiecej/facebook-twitter/
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Witaj

Czy wiesz, że możesz wspierać {tu wpisz nazwę Waszej organizacji} przy okazji zakupów 
w internecie całkowicie za darmo?

Jak to zrobić?

Wystarczy, że wejdziesz na {link organizacji}, klikniesz „Wspieram” i wybierzesz sklep,  
w którym chcesz zrobić zakupy. Kupujesz jak zwykle, płacisz tyle, co zawsze, a część 
wartości Twoich zakupów trafi do nas. To naprawdę proste!

Pamiętając o nas za każdym razem, gdy robisz zakupy przez internet,  pomożesz 
nam zebrać pieniądze na {tu wpisz cele, na które zbieracie}. Możesz też zainstalować 
wtyczkę do przeglądarki, która przypomni Ci o darowiźnie, gdy będziesz na stronie 
sklepu internetowego - partnera FaniMani.pl

Pomożesz nam również, przesyłając tę informację do swoich znajomych. 

Dziękujemy, że jesteś z nami!

Po zalogowaniu do profilu organizacji znajdziesz więcej przykładów e-maili.  
Wiadomości są już spersonalizowane - nie musisz ręcznie wklejać linka czy 

nazwy Waszej organizacji.

Jeśli chcesz uniknąć nieprawidłowego formatowania 
treści, wklej ją w serwisie społecznościowym lub  
w programie do wysyłki e-maili, wybierając na 
klawiaturze skrót Ctrl+Shift+V (na Macu Cmd+Shift+V).

Zobacz więcej e-maili >

3. Wyślij e-mail
Przygotowaliśmy treści, które możesz skopiować i wysłać do przyjaciół i sympatyków Waszej 
organizacji. Skorzystaj z poniższego tekstu, zmodyfikuj go lub napisz coś od siebie.

Skopiuj treść i wyślij e-maila

mailto:info%40fanimani.pl?subject=
https://fanimani.pl/zbieraj-wiecej/email/
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5. Zamieść baner na stronie www
Dodaj na Waszej stronie www baner informujący o możliwości 
wspierania przez FaniMani.pl. Wybierz odpowiedni format i kolor. 
Każdy, kto kliknie w baner, zostanie przekierowany do profilu Waszej 
organizacji na FaniMani.pl. 

Wybierz baner >

4. Wydrukuj wizytówki
Wizytówki warto mieć przy sobie i przekazywać je przy okazji 
spotkań i wydarzeń. Możesz też położyć je w widocznym miejscu, 
z którego każdy będzie mógł je wziąć - na przykład w siedzibie 
organizacji.  
Przed wydrukowaniem uzupełnij wizytówki o nazwę Waszej 
organizacji.  

Potrzebujesz również ulotek i plakatów? 
Znajdziesz je w sekcji „Zbieraj więcej” - „materiały do wydrukowania”.

Wydrukuj wizytówki >

6. Zainstaluj aplikację na Facebooku
Umieść dedykowaną zakładkę na fanpage’u organizacji. Dzięki niej poinformujesz fanów  
o możliwości wsparcia Waszych działań przy okazji zakupów w internecie i przekierujesz ich 
bezpośrednio do Waszego profilu na FaniMani.pl.

Dowiedz się więcej > Zainstaluj aplikację >

Wizytówki gotowe do druku 
znajdziesz na stronie 28.

Wspieraj nas

mailto:info%40fanimani.pl?subject=
https://fanimani.pl/zbieraj-wiecej/strona-www/
https://fanimani.pl/zbieraj-wiecej/materialy-do-druku/
https://fanimani.pl/aplikacja-facebook/
https://www.facebook.com/dialog/pagetab?api_key=887638861276345&next=https://apps.fanpoint.com/fanimani/redirect.php
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Panel 
organizacji
- Wasze centrum      

   dowodzenia
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Panel organizacji w serwisie FaniMani.pl to miejsce, w którym możesz sprawdzić 
historię darowizn, liczbę wspierających Was osób, podpowiedzi na każdy 
tydzień, a także przydatne materiały z podziałem na kategorie.

Zaloguj się do profilu Waszej organizacji. Znajdziesz tam wiele materiałów  
i wskazówek, które pomogą Wam zdybyć nowych wspierających i darowizny. 

Historia darowizn  
i liczba wspierających
Warto zaglądać do Historii 
darowizn od czasu do czasu, aby 
sprawdzić liczbę wspierających  
i sumę zebranych darowizn.

Kroki na start
To sekcja, w której podpowiadamy pierwsze kroki, aby zacząć zbierać darowizny i pozyskać 
pierwszych wspierających.

Zaloguj się do panelu organizacji >

mailto:info%40fanimani.pl?subject=
https://fanimani.pl/konto/zaloguj/
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www.fanimani.pl/zbieraj-wiecej
Promocja Waszej organizacji z materiałami „Zbieraj więcej” może być łatwiejsza. Znajdziesz 
tu ponad 300 gotowych do użycia materiałów! Na wielu z nich możesz dodać nazwę Waszej 
organizacji czy też pobrać gotowy kod HTML do wklejenia na Waszą stronę internetową. 

Materiały podzieliliśmy na kategorie:

• E-maile i Newslettery,
• Strona www, 
• Facebook&Twitter (grafiki), 
• Facebook&Twitter (posty), 
• Materiały do wydrukowania, 
• Aplikacja Facebook, 
• Wtyczka Chrome. 

Aby zobaczyć wszystkie zadania z wybranej 
kategorii (np. tylko treści e-maili lub 
wyłącznie posty na Facebooka), kliknij  
w przypisaną do niej ikonę.

Jeśli skorzystasz z przygotowanych materiałów, 
oznacz zadanie jako „wykonane” - zniknie ono 
wówczas z listy (ale pojawi się w zakładce 
„Wykonane”). Niektóre zadania, te, które warto 
zrobić ponownie - wrócą na listę zadań np. za 
miesiąc, dwa albo za rok - przy okazji kolejnych 
świąt.

Zadania i podpowiedzi 
 
Na ekranie „Moja organizacja” pojawiają się różne zadania i podpowiedzi, które pomogą w zbieraniu. Poszczególne 
pozycje widoczne są w określonym czasie, np. posty na święta pojawiają się 3-4 tygodnie przed świętami,  
a później znikają.

mailto:info%40fanimani.pl?subject=
http://www.fanimani.pl/zbieraj-wiecej
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Jak zachęcić 
wspierających?

mailto:info%40fanimani.pl?subject=
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Najważniejsze 
dla wspierających
czyli dlaczego warto wspierać Was na FaniMani.pl

Z FaniMani.pl wspierasz za darmo!  
Płacisz tyle, co zawsze i ani grosza więcej.

FaniMani.pl to pomaganie i oszczędzanie. Jako wspierający, 
regularnie otrzymujesz kody rabatowe i informacje o promocjach  
w sklepach internetowych.

Drobne darowizny przy okazji każdych zakupów pomogą nam zrobić więcej 
dobrego.

Wtyczka do przeglądarki przypomni o przekazaniu darowizny  
za każdym razem, gdy wejdziesz na stronę sklepu internetowego  
- partnera FaniMani.pl

Nie trzeba wiele, aby zmienić zakupy w DOBRE zakupy!

Od czasu do czasu prześlemy Wam e-mail z podpowiedziami 
i nowymi materiałami, które pomogą w zbieraniu darowizn.

mailto:info%40fanimani.pl?subject=
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Co jeszcze 
możesz 
zrobić?

mailto:info%40fanimani.pl?subject=
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Zachęć do zainstalowania 
wtyczki do przeglądarki
Dzięki temu wspierający nie musi pamiętać o rozpoczęciu zakupów od wejścia na 
FaniMani.pl.

Jak to działa?
Po zainstalowaniu rozszerzenia do przeglądarki, za 
każdym razem, gdy wspierający wejdzie na stronę 
sklepu będącego partnerem FaniMani.pl, zobaczy  
w oknie przeglądarki przypomnienie o możliwości 
wspierania podczas zakupów online.

Gdzie można znaleźć wtyczkę?
Znajdziesz ją na fanimani.pl/aplikacje - warto pamiętać o tym adresie i przekazać go wspierającym. 
Możesz zamieścić link do wtyczki w postach w serwisach społecznościowych, na blogu,  
w aktualnościach na stronie www czy w e-mailach.

Skorzystaj z materiałów, które przygotowaliśmy do promowania wtyczki.

T

Wasza darowizna nigdy nie przepadnie!

Co jeszcze można zrobić, aby nie zapomnieć o FaniMani.pl podczas zakupów 
online? Możesz również zachęcić wspierających, aby ustawili FaniMani.pl 
jako stronę startową przeglądarki lub umieścili serwis na pasku zakładek.

Zobacz materiały

mailto:info%40fanimani.pl?subject=
http://fanimani.pl/aplikacje
https://fanimani.pl/zbieraj-wiecej/promocja-wtyczki/
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Pokaż jak działa FaniMani.pl
- osobisty przykład przekazania darowizny

Ty również możesz wspierać Wasze działania za każdym razem, gdy kupujesz w internecie. Jeśli 
więc skorzystasz z FaniMani.pl i wesprzesz Waszą organizację darowizną - pochwal się tym! 
Dostaniesz e-maila z informacją o naliczonej darowiźnie - pokaż innym, że to działa i zachęć do 
wspierania Waszej organizacji przy okazji zakupów w internecie.

Zapraszaj znajomych i zdobywaj dodatkowe 5 zł
Każdy wspierający może zalogować się do swojego konta na FaniMani.pl, 
skopiować specjalny link, który tam znajdzie i wysłać do znajomych.  
Jeśli znajomi zrobią zakupy za pomocą tego linka, Wasza organizacja 
otrzyma dodatkowe 5 zł, a wspierający na swoim koncie zobaczy, że zdobył 
dla Was dodatkową darowiznę.

Pokaż Wasze cele  
- wydrukuj ulotkę z celem
Ustalenie kwoty, jaką chcecie zebrać jest jak wyznaczenie 
punktu na mapie, do którego zmierzacie. Dzięki temu Wy  
i wspierający lepiej poczujecie każdy krok stawiany w jego 
kierunku. Docenicie każdą, nawet najmniejszą darowiznę, 
która przybliża Was do punktu, do którego dążycie. 

Skorzystaj z ulotki przygotowanej specjalnie na tę okazję, 
napisz na niej kwotę i cel, na jaki zbieracie.

Przejdź do profilu >

Wydrukuj ulotkę >

mailto:info%40fanimani.pl?subject=
https://fanimani.pl/moje-wsparcie/
https://fanimani.pl/zbieraj-wiecej/materialy-do-druku/
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Ważne liczby, których możesz używać
Warto regularnie (np. co wtorek) sprawdzać jakie rezultaty przyniosły Wasze działania promocyjne. 
Zaloguj się do Panelu Organizacji, sprawdź ile osób Was wspiera i ile darowizn zebraliście. 

Sprawdź liczbę wspierających 
i wartość darowizn >

Przykład 1
W ciągu tygodnia przybyło Wam 10 wspierających?
Celem na kolejny tydzień może być pozyskanie 20 
wspierających.

Liczba wspierających - jak ważne jest ich pozyskiwanie?
Sprawdź ile osób dołączyło do Waszych wspierających w ostatnim tygodniu. 
Na podstawie tej liczby możesz wyznaczyć ilu wspierających chcecie zdobyć  
w ciągu kolejnego tygodnia lub dwóch.

Przykład 2
Połowa miesiąca i wspiera Was już 900 osób?
Cel: Celem do końca miesiąca może być magiczny 
1000 wspierających.

Obserwując czy liczba wspierających wzrasta, możesz ocenić jakie efekty przyniosły prowadzone 
przez Was działania promujące wspieranie Was przy okazji zakupów w internecie. Jeśli uznacie, 
że warto zrobić coś jeszcze, skorzystajcie z gotowych materiałów "Zbieraj więcej" lub napiszcie na 
info@fanimani.pl z propozycją nowych działań i materiałów.

Historia darowizn - źródło informacji o mocy wsparcia
Historia darowizn jest źródłem wiedzy o tym, jak często otrzymujecie darowizny i jaką mają wartość. 
Dzięki temu możecie wyznaczyć kwotę albo liczbę darowizn, którą chcecie osiągnąć, na przykład w 
kolejnym tygodniu czy miesiącu.

Przykład 1
Uzbieraliście 10 darowizn w tydzień
Cel na kolejny tydzień: 20 darowizn

Przykład 2
W ostatnich dwóch tygodniach zebraliście 200 zł
Cel na kolejne dwa tygodnie: kolejne 200, albo 300 zł

mailto:info%40fanimani.pl?subject=
https://fanimani.pl/konto/zaloguj/
https://fanimani.pl/konto/zaloguj/
mailto:info%40fanimani.pl?subject=
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Jak pozyskać kolejne darowizny?
Każdy wspierający po założeniu konta otrzymuje regularnie kody 
rabatowe i informacje o promocjach w sklepach internetowych. A kto 
nie lubi oszczędzać? Warto zachęcić do wspierania Was również po to, 
aby przy okazji zaoszczędzić na zakupach w internecie. 

Możesz również skierować wspierających do podstrony z wybraną 
kategorią partnerów. Na przykład: w marcu zaczyna się sezon zakupów 
do ogrodu. Warto więc opublikować informację o możliwości wsparcia 
Was podczas takich zakupów, wraz z linkiem do sklepów partnerskich 
z kategorii „Dom i ogród".

Zaczynaj od niewielkich kwot i liczby wspierających  
i pomału zwiększaj cele, które chcesz osiągnąć.

Ile można zebrać na FaniMani.pl?
Osoba, która aktywnie wspiera Waszą organizację przy okazji zakupów u partnerów FaniMani.pl 

w ciągu roku przekaże Wam średnio 83,45 zł. Dla porównania - jeden podatnik przekazuje poprzez 

1% średnio 42 zł rocznie.

T

  10 aktywnie wspierających x 83,45 zł  = 834,50 zł rocznie
  50 aktywnie wspierających x 83,45 zł = 4172,50 zł rocznie
  100 aktywnie wspierających x 83,45 zł = 8345,00 zł rocznie

Opracowano na podstawie liczby i wartości darowizn zebranych na FaniMani.pl w okresie od marca do sierpnia 2015.

Dla porównania - jeden podatnik przekazuje poprzez 1% średnio 42 zł rocznie.
(Główny Urząd Statystyczny, notatka informacyjna z dnia 23.04.2015, „Organizacje pożytku publicznego i 1%”)

mailto:info%40fanimani.pl?subject=
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Tabelkę do wydrukowania znajdziesz na ostatnich stronach e-booka. 
Pobierz tabelkę >

Im więcej wspierających, 
tym większa Moc Wspierania

T

Promuj Waszą organizację  
na blogu FaniMani.pl
Wartościowym uzupełnieniem  działań promocyjnych 
może być też zamieszczenie informacji o Waszej 
organizacji na blogu FaniMani.pl. Dzięki temu dowie 
się o niej jeszcze więcej osób. Opowiedz nam Waszą 
historię, która zainspiruje innych lub pokaże wyniki 
Waszych dotychczasowych działań. Poinformuj nas  
o akcji, którą właśnie prowadzicie, podziel się  
materiałami i zdjęciami, o których warto wspomnieć 
i które warto opublikować w treści wpisu. Z chęcią 
opublikujemy przesłane przez Was informacje na 
naszym blogu.

Sprawdź szczegóły >

Pomocne może okazać się stworzenie tabeli z wynikami z poszczególnych tygodni. Skorzystaj z 

poniższego przykładu:

Liczba wspierających Suma darowizn

tydzień 35

tydzień 36

tydzień 37

tydzień 38

8

12

19

29

92,46 zł

134,27 zł

221,53 zł

341,62 zł

mailto:info%40fanimani.pl?subject=
https://fanimani.pl/blog/promuj-swoje-dzialania-na-naszym-blogu/
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Zaplanuj 
działania
z podręcznym 

kalendarzem FaniMani.pl

mailto:info%40fanimani.pl?subject=
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Skorzystaj z kalendarza, który znajdziesz na kolejnej stronie. Wpisaliśmy do niego okazje, które 

mogą zachęcać wspierających do robienia zakupów w internecie. 

Na przykład: rozpoczyna się sezon 
wyprzedaży? Dodaj wpisy na Facebooka 
i Twittera, że przy okazji wyprzedaży 
można przekazać darowiznę Waszej 
organizacji.

Wydrukuj kalendarz, uzupełnij o Wasze 

wydarzenia (spotkania, zjazdy i inne), a 

także o inne okoliczności, sytuacje i ważne 

chwile sprzyjające robieniu zakupów, jak 

np. urodziny, czy remont biura.

Wydrukuj kalendarz, który znajdziesz poniżej

26   Dzień Matki

akcesoria do grillowania, prezenty komunijne

      zimowe wyprzedaże,      upominki dla Babci i Dziadka

Styczeń

14    Walentynki

      prezent dla ukochanej osoby,       rezerwacja wczasów

Luty

Maj

 1    Dzień Dziecka 
23   Dzień Ojca

      prezenty dla dzieci i upominki dla ojców

Czerwiec

wyjazdy wakacyjne last minute,letnie wyprzedaże

Lipiec

1    Światowy Dzień Psa
19   Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej

wyprawki szkolne, codzienne zakupy do domu i ogrodu

Sierpień

23   Pierwszy dzień astronomicznej jesieni

      upominki dla ukochanych chłopaków

Wrzesień

13   Dzień Dawcy Szpiku

     jesienna garderoba

Październik

25   Dzień Pluszowego Misia

prezenty mikołajkowe i akcesoria świąteczne

Listopad

2    Dzień Darmowej Dostawy

1    Cyber Monday

zakupy świąteczne i poświąteczne wyprzedaże

Grudzień

8    Dzień Kobiet

upominki dla kochanych kobiet, akcesoria ogrodowe, zakupy przedświąteczne

Marzec

28   Dzień Ziemi

prezenty ślubne, wiosenna garderoba

Kwiecień

21   Dzień Babci 
22   Dzień Dziadka

Okazje do        z 
zakupówdarowizn
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Okazje do        z zakupów
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T

Niezbędnik     , czyli najważniejsze informacje w jednym miejscu

mailto:info%40fanimani.pl?subject=
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Materiały 
do druku

Poniżej znajdziesz materiały do druku - przykładowe ulotki (możesz wydrukować je dwustronnie), 
plakaty, wizytówki i tabela. Korzystanie z nich pomoże Ci zwiększyć liczbę wspierających i darowizn.

Na kolejnych stronach znajdziesz również listę wszystkich materiałów i narzędzi do promocji 
organizacji. 

Więcej materiałów znajdziesz na www.fanimani.pl/zbieraj-wiecej
T

mailto:info%40fanimani.pl?subject=
http://www.fanimani.pl/zbieraj-wiecej


I pomagaj nam robiąc zakupy w ponad 700
sklepach internetowych!

Znajdź nas na: www.fanimani.pl/wspieram

Czy wiesz, że kupując w internecie te i wiele innych produktów możesz wspieraćnas za darmo?

   buty sportowe 
   makaron, ryż i fasola
   etui do telefonu
   tablet 
   czerwona, wyjściowa 
   bluzka
   karma dla psa
   podręcznik do szkoły
   biżuteria
   słuchawki
   kawa
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JAK TO DZIAŁA?

Wchodzisz na                           
i wybierasz naszą organizację!

Robisz zakupy w jednym z ponad 
700 sklepów  internetowych, 
płacisz tyle co zawsze 
i ani grosza więcej.

Otrzymujesz zamówiony 
produkt.

Część pieniędzy z Twoich 
zakupów trafia do nas!

Zmień zakupy w DOBRE zakupy!
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Zmień zakupy w DOBRE zakupy!

DZIĘKUJEMY!

Robisz zakupy w jednym z ponad 700 
sklepów internetowych, płacisz tyle 
co zawsze i ani grosza więcej.

Wchodzisz na
i wybierasz naszą organizację!

Otrzymujesz zamówiony produkt.

Część pieniędzy z Twoich 
zakupów trafia do nas!

CZY WIESZ, ŻE MOŻESZ NAS 
WSPIERAĆ PRZY OKAZJI 
ZAKUPÓW W INTERNECIE?
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Załącznik: Lista materiałów i narzędzi do promocji organizacji
 

 

1. Materiały do wydrukowania

1.1. Ulotka lista zakupów

1.2. Ulotka wtyczka

1.3. Ulotka cel

1.4. Plakat Jak działa FaniMani.pl

1.5. Plakat jak działa FaniMani.pl z nazwą organizacji

1.6. Plakat ze zdjęciem: dzieci

1.7. Plakat ze zdjęciem: opieka

1.8. Plakat ze zdjęciem: wolontariat

1.9. Plakat ze zdjęciem: kot

1.10. Plakat ze zdjęciem: królik

1.11. Plakat ze zdjęciem: pies

1.12. Plakat ze zdjęciem: kościół

1.13. Plakat ze zdjęciem: rodzina

1.14. Wizytówki 

 

2. Strona www

2.1. Banery Wspieraj nas za darmo w różnych kolorach i formatach:

2.1.2. 700x100px (pomarańczowy, czerwony, zielony, fioletowy)

2.1.3. 468x60px (pomarańczowy, czerwony, zielony, fioletowy)

2.1.4. 300x250px (pomarańczowy, czerwony, zielony, fioletowy) 

 

3. E-maile i newslettery

3.1. E-mail zachęcający do korzystania z FaniMani.pl

3.2. E-mail z informacją o kodach rabatowych

3.3. E-mail z informacją o dodatkowych 5 zł dla organizacji

3.4. E-mail z informacją o wtyczce do przeglądarki internetowej

3.5. E-mail z informacją o celu

3.6. E-mail z informacją o zebranej darowiźnie

mailto:info%40fanimani.pl?subject=
https://fanimani.pl/zbieraj-wiecej/materialy-do-druku/
https://fanimani.pl/zbieraj-wiecej/strona-www/
https://fanimani.pl/zbieraj-wiecej/email/
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4. Facebook & Twitter (grafiki)

4.1. Grafiki do tła Facebook/Twitter - uniwersalne, różne kolory

4.2. Grafiki do tła Facebook/Twitter - wiosna, lato, jesień, zima

4.3. Grafiki do tła Facebook/Twitter - Wielkanoc, Boże Narodzenie 

 

5. Facebook & Twitter (posty)

5.1.  Uniwersalne (Jak działa FaniMani.pl, Wtyczka do Chrome, Dodatkowe 5 zł dla organizacji,  
  Przypomnienie o okazjach)

5.2.  Okazjonalne (np. na Wielkanoc, Boże Narodzenie, Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka,   
  Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Ziemi, Ogólnopolski Dzień Zwierząt, Światowy Dzień Praw   
  Osób Starszych, Zakupy do szkoły, Światowy Dzień Uśmiechu, Dzień Pluszowego Misia) 
 

6. Logo FaniMani.pl 

 

7. Aplikacja Facebook 

 

8. Wtyczka do przeglądarki internetowej

mailto:info%40fanimani.pl?subject=
https://fanimani.pl/zbieraj-wiecej/grafiki-facebook-twitter/
https://fanimani.pl/zbieraj-wiecej/facebook-twitter/
https://fanimani.pl/zbieraj-wiecej/logo/
https://fanimani.pl/aplikacja-facebook/
https://chrome.google.com/webstore/detail/fanimanipl/fcdljeapnidkmbicfjocoeoiaacigcfe

	org: Kliknij tutaj i wpisz nazwę swojej organizacji
	link: Kliknij tutaj i wpisz Wasz indywidualny link, który znajdziesz w panelu organizacji


