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PRZYKŁADY ORGANIZACJI 
AKTYWNIE DZIAŁAJĄCYCH 
W INTERNECIE 
 

 
 

 

  

Organizacje pozarządowe w internecie radzą sobie 

bardzo dobrze. To głównie działania w serwisach 

społecznościowych, a także prowadzenie bloga  

i spójnej komunikacji w sieci pozwalają na 

promowanie ważnych wydarzeń i gromadzenie 

środków na istotne cele. Jak organizacje non 

profit wykorzystują content marketing w swoich 

działaniach? 

https://fanimani.pl/konto/zaloguj/?next=/rejestracja-organizacji/
https://fanimani.pl/konto/zaloguj/?next=/rejestracja-organizacji/
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Wymienione poniżej kampanie pochodzą z rynku zagranicznego. Skuteczne 

działania prowadzone przez wymienione organizacje mogą posłużyć jako 

inspiracja do świetnie prowadzonych działań, wykorzystujących narzędzia 

marketingu internetowego.  

 

1. MARCH OF DIMES  

 

 

 

Organizacja działa od 

1938 roku i pomogła 

uratować tysiące dzieci. 

Przez cały ten czas 

zebrała więc mnóstwo 

inspirujących historii, 

którymi zaczęła dzielić się 

publicznie.  

 

 

Działania contentowe rozpoczęła w 2012 roku, skupiła się głównie na: 

 

 prowadzeniu bloga 

 dzieleniu się historiami na Facebooku 

 dzieleniu się filmami na YouTube 

 prowadzeniu konta na Twitterze 

 

Prowadzone akcje pomogły im trafić do świadomości internautów, podzielić się tym, co robią, 

przekazać swoją misję. Dostali ogromne wsparcie od różnych marek i zgłosiło się do nich wielu 

wolontariuszy. Więcej o ich działaniach można znaleźć w raporcie: 

http://www.marchofdimes.org/materials/2012-annual-report.pdf 

https://fanimani.pl/konto/zaloguj/?next=/rejestracja-organizacji/
https://fanimani.pl/konto/zaloguj/?next=/rejestracja-organizacji/
http://blog.marchforbabies.org/
https://www.facebook.com/marchofdimes?fref=nf
https://www.youtube.com/watch?v=1F4B3KlfkSE&feature=youtu.be
https://twitter.com/MarchofDimes
http://www.marchofdimes.org/materials/2012-annual-report.pdf
http://www.marchofdimes.org/materials/2012-annual-report.pdf
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2. CHARITY: WATER 

 

Po pięciu latach działalności organizacja uruchomiła kampanię, w której podziękowała 

wszystkim, którzy pomogli jej zebrać 42 mln dolarów. Pieniądze te były niezbędne, aby 

rozpocząć 4 282 projekty, które miały pomóc 2 mln potrzebujących ludzi. 

 

 

 

Organizacja dała swoim współpracownikom wolną rękę, więc mogli podziękować na swój własny 

sposób - powstały dzięki temu “luźne” filmy z podziękowaniami. Takie video miało zachęcać 

ludzi do kontynuowania zbiórki. 

 

 

https://fanimani.pl/konto/zaloguj/?next=/rejestracja-organizacji/
https://fanimani.pl/konto/zaloguj/?next=/rejestracja-organizacji/
https://www.youtube.com/user/charitywaterthanks
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Rozpoczęto kampanię September Campaign, dzięki której udało się pozyskać 1,2 mln dolarów  

i zakupić 2 maszyny wiertnicze, umożliwiające pozyskanie wody pitnej dla min. 40 tys. osób 

rocznie w północnej Etiopii. 

 

 

https://fanimani.pl/konto/zaloguj/?next=/rejestracja-organizacji/
https://fanimani.pl/konto/zaloguj/?next=/rejestracja-organizacji/
http://charitywater.org/september/
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3. BIG BROTHERS BIG SISTERS OF AMERICA 

 

 

Organizacja działająca 

od 100 lat postawiła na 

content marketing i 

social media. Zaczęła 

od opowiedzenia historii 

za pomocą video - 

projekt funkcjonuje pod 

nazwą Start Something.  

 

 

Historie te miały pokazać, że “wielcy” mogą coś zrobić dla “małych” (np. pomóc w nauce itp.). 

Każda historia ma swoją podstronę, przy video pojawia się button, pozwalający na wsparcie 

organizacji online. Historie te publikowane są też na kanale  YouTube.  

 

 

 

 

 

Historie z chęcią 

udostępniane 

były na 

Facebooku, a 

strona www była 

odwiedzana coraz 

częściej. 

https://fanimani.pl/konto/zaloguj/?next=/rejestracja-organizacji/
https://fanimani.pl/konto/zaloguj/?next=/rejestracja-organizacji/
http://www.bbbs.org/site/c.9iILI3NGKhK6F/b.7932445/k.8399/Start_Something_Web_Series.htm
http://www.bbbs.org/site/c.9iILI3NGKhK6F/b.7934443/k.7928/Get_to_know_Julio__Thomas.htm
https://www.youtube.com/user/BBBSofAmerica
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4. BEST FRIENDS 

 

Organizacja działa od 1984 roku i zajmuje się szukaniem przytulnych domów dla psów, które 

ludzie uznali za “nieadoptowalne”. Uruchomiła kampanię pod nazwą Invisible Dogs Campaign. 

Akcja została rozpropagowana w serwisach społecznościowych, został stworzony specjalny 

hashtag #InvisibleDogs. 

 

 

 

Akcja zachęcała użytkowników nie tylko do adopcji, ale też do podjęcia jakiejkolwiek akcji, 

pomagającej rozprzestrzenić informację o adopcji. Internauci mogą więc zadeklarować, że 

zaadoptują psa, wyprowadzą go na spacer w schronisku, przyjdą do schroniska, zrobią sobie 

zdjęcie z psem i podzielą się nim w sieci (dzięki aplikacji MY DOG ID). Do tej pory podjęto ponad 

3300 akcji. 

 

Na stronie pojawiła się tablica DogWall, na której publikowano posty, udostępniane przez 

internautów - zdjęcia, filmy, historie, tweety, posty z Facebooka. 

 

 

 

https://fanimani.pl/konto/zaloguj/?next=/rejestracja-organizacji/
https://fanimani.pl/konto/zaloguj/?next=/rejestracja-organizacji/
http://www.invisibledogs.org/
http://blogs.bestfriends.org/index.php/my-dog-id/
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5. MAKE-A-WISH 

 

Fundacja założona w 1980 r. obecnie spełnia dziecięce marzenia w Stanach Zjednoczonych, 

średnio co 40 minut. Wszystkie historie, jak np. chłopiec, który na jeden dzień stał się oficerem 

policji, dziecko, które poznało Michaela Jordana czy takie, które nagrało profesjonalny teledysk 

lub odbyło podróż marzeń, umieszczone są na kanale na YouTube.  

 

 

 

Marzenia spełniane dzięki datkom od ludzi czy firm, publikowane są na stronie fundacji oraz na 

Facebooku i Twitterze. 

 

https://fanimani.pl/konto/zaloguj/?next=/rejestracja-organizacji/
https://fanimani.pl/konto/zaloguj/?next=/rejestracja-organizacji/
https://www.youtube.com/user/MakeAWishFoundation
http://wish.org/wishes
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O akcji stało się głośno również dzięki kampanii Give Wishes Wings, w której wykorzystano 

hashtag #GiveWishesWings. 

 

 

 

 

  

https://fanimani.pl/konto/zaloguj/?next=/rejestracja-organizacji/
https://fanimani.pl/konto/zaloguj/?next=/rejestracja-organizacji/
https://givewisheswings.org/
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Projekty prowadzone przez organizacje non 

profit mają nie tylko zasięg lokalny czy krajowy, 

ale też globalny. Efekty kampanii często 

przewyższają zakładane cele i pokazują jak 

ważne dla ludzi jest pomaganie innym  

i uszczęśliwianie potrzebujących, nawet 

niewielkimi darowiznami.  

 

 

EFEKTY PROWADZONYCH 
KAMPANII 
 

 
 

 

  

https://fanimani.pl/konto/zaloguj/?next=/rejestracja-organizacji/
https://fanimani.pl/konto/zaloguj/?next=/rejestracja-organizacji/
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1. DEPARTMENT OF HEALTH: THE AWKWARD CONVERSATIONS PROJECT   

 

 

Projekt zakładał zaangażowanie młodych 

odbiorców wokół ważnych, ale niezręcznych 

tematów związanych ze zdrowiem. Do 

współpracy zaproszono 10 znanych 

youtuberów, którzy mieli podjąć trudne 

tematy, pod pozorem zgłoszenia do zabawy 

z użyciem tagu “The Awkward 

Conversations” (youtuberzy często 

nominują innych użytkowników serwisu do 

nagrania tematycznych filmów, związanych 

z danym tagiem), jak poniżej:  

 

 

 

Efekty kampanii: 

 

 filmy wyświetlono ok 4 miliony razy, 

 zyskały około 140 tys. polubień i zaledwie 1800 negatywnych głosów, 

 7,4 % CTR, 

 w dniu dodania filmów w serwisie, każdy z nich znalazł się w 50 najczęściej lajkowanych 

filmów. 

 

https://fanimani.pl/konto/zaloguj/?next=/rejestracja-organizacji/
https://fanimani.pl/konto/zaloguj/?next=/rejestracja-organizacji/
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cKu_xDJtCfY
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cKu_xDJtCfY
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cKu_xDJtCfY
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cKu_xDJtCfY
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cKu_xDJtCfY
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2. WATERAID: THE BIG DIG 

 

 

W kampanii wykorzystano m.in. Instagram 

oraz prowadzono działania na blogu. Osoby 

wspierające fundację mogły na bieżąco 

obserwować postęp prac przy wykopywaniu 

studni i dostarczaniu wody pitnej dla ponad 

130 tys. mieszkańców Malawi. Akcja 

pomogła zebrać ponad 2,5 mln funtów. 

 

 

 

Wyniki: 

 

 bezpośrednio z serwisów i platform internetowych pozyskano 75 tys. funtów, zwiększyła 

się też świadomośc odbiorców i grono osób wspierających całą kampanię, 

 26 654 unikalnych użytkowników odwiedziło bloga Big Dig, 

 Projekt Big Dig dotarł do 1,5 mln użytkowników na Twitterze. 

 

 

https://fanimani.pl/konto/zaloguj/?next=/rejestracja-organizacji/
https://fanimani.pl/konto/zaloguj/?next=/rejestracja-organizacji/
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jAYhTmptQzk
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jAYhTmptQzk
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jAYhTmptQzk
http://www.thebigdig.org/
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jAYhTmptQzk
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jAYhTmptQzk
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3. END7: HOW TO SHOCK A CELEBRITY 

 

 
Kampania, stworzona przez Wunderman 

London, opierała się na założeniu, że ludzie 

często omijają przekazy, związane  

z chorobami i cierpieniem. Postanowiono 

więc nieco odwrócić role i wideo  

 

z tragicznymi efektami chorób tropikalnych 

pokazano gwiazdom. Ich reakcje zostały 

nagrane i pokazane odbiorcom:  

 

 

 

 

Wyniki: 

 

 W ciągu tygodnia wideo wyświetlono ponad 300 tys. razy (200 tys. uzyskała wersja 

amerykańska i 100 tys. wersja brytyjska). Film znalazł się na 5 miejscu na youtube’owej 

liście Najpopularniejszych w Internecie. 

 Na całym świecie obejrzano ponad 400 tys. minut filmu, w tym 75 proc. obejrzało więcej 

niż 2 minuty. 

https://fanimani.pl/konto/zaloguj/?next=/rejestracja-organizacji/
https://fanimani.pl/konto/zaloguj/?next=/rejestracja-organizacji/
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bVSZZpfkmJc
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bVSZZpfkmJc
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bVSZZpfkmJc
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bVSZZpfkmJc
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bVSZZpfkmJc
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bVSZZpfkmJc
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bVSZZpfkmJc
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bVSZZpfkmJc
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 W ciągu tygodnia, dzięki filmowi, zebrano 60 tys. funtów (średnio 20 

pensów/wyświetlenie). To pomoże w ochronie 120 tys. dzieci przed wszystkimi 

siedmioma chorobami rocznie. 

 Koszt produkcji wideo - 20 tys. funtów. 

 

 

  

Szukasz nowego sposobu na 

finansowanie swojej organizacji? 
 

 

 

 

 

 
 

Dołącz do FaniMani 

Wejdź na 

www.fanimani.pl 

Zgłoś swoją 

organizację 

Poinformuj wszystkich o 

tym, że od teraz mogą Cię 

wspierać, robiąc zakupy 

online przez serwis 

FaniMani 

https://fanimani.pl/konto/zaloguj/?next=/rejestracja-organizacji/
https://fanimani.pl/konto/zaloguj/?next=/rejestracja-organizacji/
https://fanimani.pl/zbieram/
https://fanimani.pl/zbieram/
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SIŁA VIDEO 

 
 

 

  

 

Jednym z najskuteczniejszych narzędzi dla 

organizacji pozarządowych jest video, które - dzięki 

odpowiednio opowiedzianej historii - wpływa na 

emocje odbiorców i zachęca ich do działania. Filmy 

powinny opowiadać prawdziwe historie, powinny też 

edukować, dostarczać rozrywki, a także (a może 

przede wszystkim) inspirować. 

 
 

https://fanimani.pl/konto/zaloguj/?next=/rejestracja-organizacji/
https://fanimani.pl/konto/zaloguj/?next=/rejestracja-organizacji/
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Jednym z takich filmów jest Meet Chuna.  

 

To mikro-dokument, odpowiadający o Nepalce, która była wychowana w przekonaniu, że jest nic 

niewarta, tylko dlatego, że jest kobietą. W wieku 47 lat nauczyła się czytać, zaczęła uczyć swoje 

córki i założyła stowarzyszenie dla kobiet, zapewniające im bezpieczne miejsce do nauki. 

 

 

 

W ciągu 3 tygodni film miał 40 tys. wyświetleń, ale  

jego sukces był związany m.in. z przygotowanym 

wcześniej planem dystrybucji. Organizacja READ 

Global dotarła do setek blogerów, którzy 

przedstawili historię Chuny, wpisując ją w różną 

tematykę, jak np. wzmocnienie pozycji kobiet, czytelnictwo i biblioteki, blogi parentingowe, 

podróżnicze itp.  

 

Wideo zostało również opublikowane na wielu portalach, m.in. wiralowym Upworthy.  

Dzięki tej akcji w ciągu roku READ Global 

zanotowała 54-procentowy wzrost 

darowizn 

 

https://fanimani.pl/konto/zaloguj/?next=/rejestracja-organizacji/
https://fanimani.pl/konto/zaloguj/?next=/rejestracja-organizacji/
https://www.youtube.com/watch?v=EN19au1tpsU
https://www.youtube.com/watch?v=EN19au1tpsU
https://www.youtube.com/watch?v=EN19au1tpsU
http://www.upworthy.com/she-was-raised-to-believe-women-are-worthless-you-should-see-what-changed-her-mind?c=fea
https://www.youtube.com/watch?v=EN19au1tpsU
https://www.youtube.com/watch?v=EN19au1tpsU
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Falling Whistles   

 

Celem akcji Falling Whistles jest pokój w Kongo.  

 

W 2008 roku młody podróżnik – Sean, podróżował po wschodnim 

Kongo, aby dowiedzieć się czegoś więcej o wojnie, o której wiedział 

niewiele. Dotarł do obozu wojskowego, gdzie spotkał pięciu chłopców, 

którzy zostali zabrani ze swoich domów i zmuszeni do walki z grupami 

rebelianckimi. Pewnej nocy uciekli i znaleźli schronienie w armii narodowej. Mimo że znaleźli się 

w obozie własnego wojska, byli traktowani jako wrogowie państwa. Jeden z nich opowiedział 

podróżnikowi o dzieciach, które były zbyt małe, aby nosić broń, więc wysyłano je na linię frontu, 

uzbrojone tylko w gwizdek. Dzięki współpracy z ONZ udało się uwolnić chłopców z obozu. 

 

Pozostała jednak historia, która opowiedziana rodzinie i przyjaciołom, rozprzestrzeniła się na 

cały świat. Zupełnie obce osoby pisały z pytaniem: Co możemy zrobić? 

 

 

Film opowiada historię i wpływa na emocje odbiorców. 

 

Od czego 

się zaczęło? 

https://fanimani.pl/konto/zaloguj/?next=/rejestracja-organizacji/
https://fanimani.pl/konto/zaloguj/?next=/rejestracja-organizacji/
https://vimeo.com/7351545
https://vimeo.com/7351545
http://www.fallingwhistles.com/
https://vimeo.com/7351545
https://vimeo.com/7351545
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Sean dostał od przyjaciela prezent – gwizdek na łańcuszku. Nosił go na szyi i tym samym 

wzbudził zainteresowanie wielu osób. To właśnie wtedy zdał sobie sprawę z tego, że ICH broń 

może stać się naszym głosem w ważnej sprawie. Od tego momentu rozpoczął sprzedaż 

gwizdków. 

  

Obecnie  

 zrzeszają ponad 120 tys. „gwizdkowiczów” na całym świecie, w tym 20 Gwizdkowych 

Społeczności i 16 kongijskich przedsiębiorców, mieszkających w regionie objętym 

wojną, 

 dołączyły do nich dziesiątki organizacji, polityków i ekspertów, co przyniosło nowe 

rozwiązania i niespotykany postęp w prowadzonych działaniach, 

 w 2012 roku cyfrowa petycja doprowadziła do zatrzymania głównego źródła 

finansowania grupy rebeliantów M23. 

 

 

Video z humorem: Follow the Frog  

 

Film ma ponad 5 mln wyświetleń. Jest przede wszystkim krótki, szybki, dzięki czemu trafia do 

współczesnych odbiorców. 

 

https://fanimani.pl/konto/zaloguj/?next=/rejestracja-organizacji/
https://fanimani.pl/konto/zaloguj/?next=/rejestracja-organizacji/
https://www.youtube.com/watch?v=3iIkOi3srLo
https://www.youtube.com/watch?v=3iIkOi3srLo
https://www.youtube.com/watch?v=3iIkOi3srLo
https://www.youtube.com/watch?v=3iIkOi3srLo
https://www.youtube.com/watch?v=3iIkOi3srLo
https://www.youtube.com/watch?v=3iIkOi3srLo
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Cel: zachęcenie odbiorców do kupowania produktów 

oznakowanych certyfikatem Rainforest Alliance, środki te 

przekazane zostaną na ochronę lasów deszczowych. 

Prosty, ale skuteczny sposób na zachęcenie odbiorców do 

udziału w akcji.  

 

O CZYM MUSISZ PAMIĘTAĆ? 

 

Zanim zaczniesz produkcję materiału video, odpowiedz sobie na podstawowe 

pytania: 

 
 Jaki jest główny cel filmu? 

 Do kogo kierowany jest przekaz? 

 Jakie akcje podjąć, aby zmotywować odbiorców? 

 Które kanały najlepiej nadają się do publikacji filmu? 

 

Odpowiedzi pozwolą na opracowanie planu, związanego z produkcją video oraz z jego 

późniejszą dystrybucją. Dobór kanałów, w których materiał zostanie opublikowany jest 

niezwykle ważny dla powodzenia całej kampanii. Im więcej osób dowie się o Twojej akcji – 

szczególnie gdy są to osoby zainteresowane daną tematyką – tym lepsze efekty możesz 

osiągnąć! 

 

Jaki format będzie miał Twój film? 

 

► Będzie to krótki przekaz bez udziału innych osób czy może zawansowana produkcja, 

 opowiadająca czyjąś historię? 

► A może planujesz stworzyć animację? 

► Nie masz sprzętu do nagrywania, umiejętności, by zrobić animację i ogranicza Cię  

budżet? Postaw na zdjęcie/pokaz slajdów z napisami przedstawiającymi zagadnienie. 

Słowa również mają moc. 

 

Mimo zabawnej formy, 

film inspiruje do 

wykonania konkretnej 

akcji. 

https://fanimani.pl/konto/zaloguj/?next=/rejestracja-organizacji/
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      Jaki wydźwięk będzie miało Twoje video? 

 

► Jeśli ustalisz do kogo ma być skierowany film i jakie cele ma osiągnąć, z łatwością  

określisz czy język przekazu ma być formalny czy nieformalny. 

► Jakie emocje będzie przekazywać? 

► Jaką historię będzie opowiadać? 

  

Zaplanuj kanały publikacji 

 

Zdecyduj gdzie powinien pojawić się Twój film, aby dotarł do jak największej liczby 

odbiorców, zainteresowanych tematem, który poruszasz.  

Mogą to być: 

 

► strona internetowa i/lub blog Twojej organizacji, 

► YouTube – najlepiej na kanale Twojej organizacji, 

► profile Twojej organizacji w serwisach społecznościowych, jak 

Facebook czy Twitter. Skróconą wersję możesz opublikować również 

na Instagramie oraz Vine, 

► newsletter do osób skupionych wokół Twojej organizacji, 

► blogi tematycznie powiązane z inicjatywą, którą promujesz 

(współpraca z blogerami), 

► serwisy zainteresowane tą tematyką. 

 

Poproś rodzinę i znajomych o opinię 

 

Zapytaj ich co sądzą o Twoim pomyśle – może podsuną Ci dodatkowe inspiracje? Nie 

przejmuj się krytyką – to, że Tobie koncept się podoba, nie oznacza, że będzie w pełni 

zrozumiany przez odbiorców. Możesz od nich usłyszeć, że: 

 

► video jest za długie, 

► film jest zbyt poważny, 

 

Pamiętaj, że 

planowanie kanałów 

dystrybucji i sam 

sposób publikacji 

video muszą być 

odpowiednio wcześnie 

przygotowane. 

https://fanimani.pl/konto/zaloguj/?next=/rejestracja-organizacji/
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► koncept nie jest spójny z Twoją dotychczasową komunikacją, 

► video nie zachęca do wykonania danej akcji, 

 

Możesz też usłyszeć, że to najlepszy pomysł o jakim słyszeli i że chętnie Ci pomogą. 

Wtedy nie pozostanie Ci nic innego, jak ZACZĄĆ DZIAŁAĆ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródła: 

1. http://mashable.com/2012/03/02/content-marketing-non-profits/ 

2. http://blog.capterra.com/nonprofits-successful-content-marketing-campaigns/ 

3. http://www.thinkgrowcreate.co.uk/5-great-not-for-profit-campaigns/ 

4. http://www.fallingwhistles.com 
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O WYDAWCY 

Czym jest FaniMani? 

Serwis FaniMani.pl  to dodatkowy sposób pozyskania darowizn na finansowanie ważnych 
działań. Zarejestrowane organizacje otrzymują darowizny za każdym razem, gdy 
użytkownik robiący zakupy online przez FaniMani, wskaże ją jako cel, który chce wesprzeć. 

To sklepy przekazują część wartości zakupów, więc użytkowników nic to nie kosztuje. 
Organizacje natomiast otrzymują dodatkowe źródło finansowania swoich celów. 

Zakupy jeszcze nigdy nie były tak DOBRE. 
 

Dla kogo powstał ten e-book? 

Zebraliśmy przykłady skutecznych działań organizacji non profit w internecie, aby 
zainspirować Twoją organizację do wykorzystania nowych możliwości dotarcia do osób, 
które chętnie wspierają ważne inicjatywy.  

Wiemy jak wiele energii wkładasz w codzienne działania i jak wiele radości daje wsparcie 
innych osób – niekoniecznie finansowe. Jeśli dzięki tej publikacji wpłyniemy na poprawę 
sytuacji Twojej organizacji – będziemy niezmiernie szczęśliwi. 
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Jak działa FaniMani.pl? 
 

   

 

 
 

 

Zarejestruj swoją 

organizację 

Rejestrujesz 

organizację na 

FaniMani.pl 

Twoi sympatycy 

robią zakupy u 

jednego z 600 

partnerów 

Sklep przekazuje 

część wartości ich 

zakupów Twojej 

organizacji 
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