
Darowizny od zakupów online - FaniMani.pl

✔   Zapoznaj się z listą i zaznacz to co już zrobione 🙂

❏ Dodałam/em logo, opis organizacji oraz numer rachunku bankowego w
Panelu Organizacji na fanimani.pl

❏ Poznałam/em zasady działania FaniMani.pl dla wspierającego
❏ Kupujący nie robi zakupów na FaniMani, ale u partnerów (konto

użytkownika na fanimani.pl nie jest w żaden sposób powiązane z
kontem kupującego w sklepach internetowych)

❏ Aby darowizna się naliczyła bardzo ważne jest, aby przed
każdymi zakupami przejść przez FaniMani.pl (np. najlepiej
poprzez kliknięcie AKTYWUJ DAROWIZNĘ w Przypominajce),

❏ rozszerzenie do przeglądarki - Przypominajka - sprawia, że
wspierający podczas zakupów automatycznie zobaczy gdzie
może pomagać (i dzięki temu robi 5x więcej darowizn niż
wspierający bez Przypominajki!)

❏ Poznałam/em zasady działania FaniMani dla organizacji i Panel
Organizacji
❏ Po zalogowaniu na FaniMani.pl jako administrator organizacji

przechodzę do Panelu Organizacji, gdzie widzę sumę zebranych
darowizn, a w menu po lewej - listę wspierających, historię
darowizn oraz wypłat

❏ Wiem, że na fanimani.pl/materialy znajdę aktualne materiały,
które pomogą w promowaniu tej formy pomagania (i mogę je
pobrać z logotypem naszej organizacji)

❏ Dodałam/em do mojego kalendarza subskrypcję kalendarza
FaniMani Okazje do pomagania (fanimani.pl/kalendarz), aby
widzieć kiedy publikować różne materiały

❏ Zdaję sobie sprawę, że zanim darowizna od zakupów trafi na
konto organizacji musi zostać zatwierdzona i wypłacona przez
partnerów, a Fundacja Fanimani robi wypłaty darowizn po
zakończeniu każdego kwartału, gdy suma darowizn Gotowych do
wypłaty (opłaconych przez partnerów) wynosi min 100zł

https://fanimani.pl/zbieraj-wiecej/
https://fanimani.pl/kalendarz/


❏ Policzyłam/em ile osób może nas wspierać przy okazji zakupów w
internecie
❏ Pracownicy i wolontariusze organizacji: ………
❏ Moi znajomi …….
❏ Przyjaciele organizacji, darczyńcy ………
❏ Zaprzyjaźnione firmy (i ich pracownicy) ………
❏ Fani na Facebooku ……….
❏ Obserwujący na Instagramie ………
❏ Inni ……………………………………………
❏ RAZEM: …………..

❏ Zaprosiłam/em pierwsze 10 osób
❏ Zrobiłam/em listę pierwszych 10 osób, do których wyślę

zaproszenie (emailem, messengerem, porozmawiam
telefonicznie)

❏ Zalogowałam/em się do swojego konta na fanimani.pl i pobrałem
link do zapraszania znajomych (fanimani.pl/zaproszenie/…)

❏ Wysłałam/em zaproszenie do pierwszych 10 osób uświadamiając
im, że jeśli zarejestrują się z tego linka i skorzystają z FaniMani to
dodatkowe 5zł od każdej osoby trafi do naszej organizacji

❏ Uruchomiłam/em promocję tej formy pomagania
❏ dodałam/em informację na stronie www organizacji
❏ zaplanowałam/em wysyłkę wiadomości email do wszystkich

wspierających, których listę zrobiłem powyżej,
❏ zaplanowałam/em publikację postów w mediach

społecznościowych  (Facebook, Instagram, Twitter etc) na
najbliższe 4 tygodnie

Czy wiesz, że FaniMani to nie tylko darowizny od zakupów online?
Poznaj Inne narzędzia dla organizacji dostępne z konta organizacji w FaniMani

Zbiórki
FaniPAY Płatności online
FaniWEB Strony www
FaniSEO Darowizny za linki

Narzędzia 1% podatku
Widget na stronę
Plugin WordPress
Akademia FaniMani - szkolenia i wiedza

https://fanimani.pl/zbiorki-info/
https://fanipay.pl/?utm_source=fanimanipl&utm_medium=footerlink
https://faniweb.pl/?utm_source=fanimanipl&utm_medium=footerlink
https://faniseo.pl/?utm_source=fanimanipl&utm_medium=footerlink
https://fanimani.pl/blog/sezon-na-pit-y-rozpoczety-poznaj-narzedzia-do-pozyskiwania-1/
https://fanimani.pl/widget/
https://fanimani.pl/wordpress/
https://akademia.fanimani.pl/

