Sponsorwerving: Tips & Tricks

Elk Team gaat samen met de sportieve
challenge ook een uitdaging aan om
minstens 3.000 euro in te zamelen voor To
Walk Again.
Blijf dus zeker niet bij de pakken zitten en
organiseer leuke acties. 1, 2, 3, START!
Komen jullie er niet uit hoe jullie geld
kunnen inzamelen of ontbreekt het jullie
aan inspiratie? Lees dan verder!

ACTIEMOGELIJKHEDEN
Organiseer met jullie team deze zomer een BBQ of Brunch voor al
jullie vrienden en familie. Een smullende vriend of dronken tante is
ongetwijfeld een prima sponsor
Zomer 2021 wordt een echte sportzomer; EK Voetbal, Wimbledon,
Tour de France en de Olympische Spelen. Kom samen en plaats
een groot scherm. Een wit doek en een projector kan al volstaan.
Iedereen heeft wel eens honger en dorst. Verkoop wafels,
cupcakes en wijn aan iedereen die je tegenkomt in je dorp of stad.
Of verkoop gewoon toiletpapier. Corona heeft duidelijk gemaakt
dat het zeer dierbaar is. PAS OP! Gelieve geen supermarkten te
plunderen
Ben jij niet degene met de beste conditie maar ben jij wel de
slimste? Daag anderen uit met de organisatie van een quiz.

TIPS & TRICKS
Vertel tegen iedereen die je kent over RUN To Walk Again. Waarom
je mee doet en wat een verschil een kleine donatie voor To Walk
Again kan maken. Mond-tot-mond reclame is ondanks het digitale
tijdperk nog steeds het beste promotiemiddel.
Maak gebruik van het actieplatform. Op het actieplatform kunnen
Bezoek
jullie acties uploaden, welke je kan delen op sociale media. Een
actieplatform
mooie digitale voorstelling van je actie komt professioneler over en
zorgt vaak voor meer sponsors
Stuur deze pagina ook door naar al je vrienden en collega’s en
promoot zo al je acties. De personen die jou willen sponsoren,
kunnen een online gift doen via deze pagina.
Via de pagina kan je een overzicht behouden van alle personen
jullie team steunden. Vergeet hen zeker ook niet uit onze naam te
bedanken.

