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Ζτοιμοι να εμπνεφςετε γενναιοδωρία ςε όλθ 
τθν κοινότθτά ςασ;  
Είμαςτε εδϊ για να ςασ βοθκιςουμε 
 

 
Κακθμερινά θ Κοινωνία των Ρολιτϊν βρίςκεται ςτθν πρϊτθ γραμμι, 
ςυμβάλλοντασ ςτθ δθμιουργία ιςχυρότερων, υγιζςτερων και πιο δίκαιων 
κοινωνιϊν. Η #GivingTuesday είναι μία μζρα για να δοκιμάςουμε, να 
μάκουμε, να εμπλακοφμε, να ςυμμετάςχουμε, να προςφζρουμε.  
Η #GT είναι ζνα παγκόςμιο κίνθμα προςφοράσ με τοπικό αντίκτυπο. Ιδρφκθκε 
από τθν ομάδα του «Belfer Center for Innovation & Social Impact» ςτθν 92θ 
Street και ζχει εξελιχκεί ςε ζνα παγκόςμιο κίνθμα προςφοράσ που 
γιορτάηεται ςε περιςςότερεσ από 80 χϊρεσ ςε όλο τον κόςμο. Η #GT αξιοποιεί 
τθν ςυλλογικι δφναμθ ενόσ μοναδικοφ ςυνδυαςμοφ ςυνεργατϊν για να 
μεταμορφϊςει τον τρόπο με τον οποίο οι άνκρωποι ςκζφτονται, μιλοφν και 
ςυμμετζχουν ςτθν περίοδο τθσ προςφοράσ. Εμπνζει τουσ ανκρϊπουσ να 
αναλάβουν ςυλλογικι δράςθ για να βελτιϊςουν τισ κοινότθτζσ τουσ, να 
προςφζρουν με καλφτερουσ και αποδοτικότερουσ τρόπουσ ςτισ κοινωφελείσ 
οργανϊςεισ και ςκοποφσ ςτουσ οποίουσ πιςτεφουν και να ςυμβάλουν ςτθ 
δθμιουργία ενόσ καλφτερου κόςμου. Η #GT καταδεικνφει ότι κάκε πράξθ 
γενναιοδωρίασ μετράει, και ότι ζχει ςθμαςία ακόμθ περιςςότερο όταν 
ενωμζνοι προςφζρουμε. 
 
Ετοιμαςτείτε! 
Σε αυτό το βιβλίο εργαςίασ, κα αξιοποιιςετε τθ ςυλλογικι εμπειρία των 
θγετϊν τθσ #GT για να μάκετε πϊσ: 

 Να ςχεδιάηετε τθν εκςτρατεία/καμπάνια ςασ και να ςχθματίηετε μια 

ομάδα 

 Να πείτε τθν ιςτορία ςασ ζτςι ϊςτε να εμπνεφςει και να προςελκφςει 

υποςτθρικτζσ 

 Να δθμιουργιςτε χρονοδιαγράμματα για να οργανϊςετε το ςχζδιό ςασ 



 

 

 

 
Ρεριεχόμενα 
 

 Ειςαγωγι 

 Ρροςεγγίςτε το ςαν γιορτι! 

 Χριςθ αυτοφ του βιβλίου εργαςίασ 

 Ορίςτε τον ςτόχο τθσ εκςτρατείασ/καμπάνιασ ςασ 

 Δθμιουργιςτε ζνα πλάνο εργαςίασ 

 Δθμιουργιςτε ζνα εμπορικό ςιμα εκςτρατείασ/καμπάνιασ 

 Αναπτφξτε τθν αφιγθςθ τθσ εκςτρατείασ/καμπάνιασ 

 Συγκεντρϊςτε εμπνευςμζνο οπτικό υλικό 

 Δθμιουργιςτε ζνα εμπνευςμζνο αίτθμα 

 Οργανϊςτε τθν ομάδα τθσ εκςτρατείασ/καμπάνιασ ςασ 

 Ρροςδιορίςτε τουσ πρεςβευτζσ τθσ εκςτρατείασ/καμπάνιασ 

 Τεχνικόσ ζλεγχοσ - Ευχαριςτείςτε τουσ δωρθτζσ ςασ 

 Σχεδιαςμόσ τθσ ςτρατθγικισ επικοινωνίασ 

 Είμαςτε εδϊ για να ςασ βοθκιςουμε 

 



 

 

 

Ρροςεγγίςτε το ςαν μία γιορτι! 
 

Ρϊσ μπορείτε να αλλάξετε τον τόνο τθσ καμπάνιασ ςασ για τθν 
#GivingTuesday από υποχρζωςθ ςε ευκαιρία; Κάντε το 
διαςκεδαςτικό. Δοκιμάςτε νζα πράγματα. Ρροςκαλζςτε νζουσ 
ανκρϊπουσ. Ξεςθκωκείτε. Γιορτάςτε το. 

 
 

Η #GivingTuesday δεν μοιάηει με άλλθ μια καμπάνια ςυγκζντρωςθσ χρθμάτων. 
Τθν ονομάηουμε #GivingTuesday και όχι ‘Τρίτθ ςυγκζντρωςθσ χρθμάτων’ γιατί είναι 
μια θμζρα που εμπνζει τθ γενναιοδωρία ςε όλεσ τισ μορφζσ, μια θμζρα για τουσ 
ανκρϊπουσ να μοιραςτοφν γενναιόδωρα ό,τι μποροφν και επικυμοφν, είτε πρόκειται 
για το χρόνο τουσ, τισ δεξιότθτζσ τουσ ι τα χριματά τουσ. 
Και αν το ςκζφτεςτε περιςςότερο ςαν μία γιορτι γενναιοδωρίασ, οι υπάρχοντεσ και  
δυνθτικοί υποςτθρικτζσ ςασ κα το νιϊςουν επίςθσ. Να μθν υπερβάλλουμε ςτθν 
αναλογία, αλλά όπωσ ςε μία όμορφθ γιορτι, αυτοί είναι μερικοί παραλλθλιςμοί που 
πρζπει να λάβετε υπόψθ ςασ: 

 Οι άνκρωποι κζλουν να προςκλθκοφν ςε μία μεγάλθ γιορτι 

 Ζνα ενοποιθτικό κζμα δθμιουργεί ενκουςιαςμό και δζςμευςθ, και ζνα 

πλαίςιο για αποφάςεισ 

 Είναι πιο διαςκεδαςτικό με παλιοφσ και νζουσ φίλουσ 

 Τα παιχνίδια και οι δραςτθριότθτεσ μποροφν να κάνουν μεγάλθ διαφορά 

 Η ανταλλαγι αναμνιςεων, ιςτοριϊν, φωτογραφιϊν, μετά τθ γιορτι διατθρεί 

το καλό ςυναίςκθμα και δθμιουργεί ενκουςιαςμό για τθν επόμενθ χρονιά. 

 
Βάλτε λοιπόν το γιορτινό καπζλο ςασ και ασ αρχίςουμε να ςχεδιάηουμε! 

 



 

 

 

Χρθςιμοποιϊντασ αυτό το βιβλίο εργαςίασ 
 

Καταγράψτε τισ ςθμειϊςεισ ςασ ςε αυτό το βιβλίο εργαςίασ και 
μοιραςτείτε τα διδάγματα και τισ ιδζεσ ςασ με τθν ομάδα ςασ για 
τθν #GivingTuesday. 
 

Ρρογραμματίςτε τθ δράςθ ςασ για τισ επόμενεσ τρεισ θμζρεσ. 

 

Συμπλθρϊςτε το τετράδιο εργαςίασ κακϊσ προχωράμε και αποφαςίςτε μερικζσ 
δράςεισ που μπορείτε να αναλάβετε μζςα ςτισ επόμενεσ τρεισ θμζρεσ. Η άμεςθ 
ανάλθψθ δράςθσ κα ςασ δϊςει ϊκθςθ και κα ςασ βοθκιςει να δείτε αμζςωσ τον 
αντίκτυπο των προςπακειϊν ςασ. 
 

▢ Δράςθ 1 

 

▢ Δράςθ 2 

 

▢ Δράςθ 3 



 

 

 

Ορίςτε τον ςτόχο τθσ καμπάνιασ ςασ. 

 
Ο ςτόχοσ τθσ καμπάνιασ ςασ χρθςιμεφει ωσ το πλαίςιο τθσ καμπάνιασ.  
Ο ςτόχοσ ςασ κα πρζπει να αντικατοπτρίηει τισ προτεραιότθτεσ τθσ ομάδασ 
ςασ. Είναι μια εξαιρετικι ςτιγμι για να πειραματιςτείτε με νζεσ ςτρατθγικζσ. 
Ορίςτε ζναν αρκετά φιλόδοξο ςτόχο για τθν θμζρα τθσ #GT ϊςτε θ ομάδα ςασ 
να ζχει κίνθτρο να τον επιτφχει. 
Οι ςτόχοι μπορεί να αφοροφν πολφ περιςςότερα από τα χριματα. Εδϊ είναι 
μερικζσ δυνατότθτεσ. 

 
  Πιθανοί ςτόχοι καμπάνιασ 

 

  

Συνεργαςίεσ Υπάρχοντεσ Δωρθτζσ 
Ακόλουκοι ςτα μζςα 
κοινωνικισ δικτφωςθσ 

Νζοι Δωρθτζσ Χριματα 
Συμμετζχοντεσ ςε 
εκδθλϊςεισ 

Εκελοντζσ  
Συμμετοχι ςε 
δραςτθριότθτεσ 

Ευχαριςτίεσ  

Γράψτε εδϊ μερικζσ ιδζεσ για τουσ ςτόχουσ τησ καμπάνιασ. 
 
Ροιοσ ο ςτόχοσ; 
 
Ρόςοι; 
 
Ροια εκδιλωςθ/δράςθ; 



 

 

 
Ορίςτε ζνα χρονοδιάγραμμα 
δραςτθριότθτασ και ςυναντιςεων 
 

Ο προγραμματιςμόσ κα κρατιςει τθν ομάδα ςασ ευκυγραμμιςμζνθ, τθν 
καμπάνια ςασ οργανωμζνθ και τθ δυναμικι ςε υψθλά επίπεδα. 

 
Ρεριγραφι δραςτθριότθτασ / εργαςίασ Μζχρι πότε; Ζγινε; 

Κακοριςμόσ των μελϊν τθσ ομάδασ   
Οριςμόσ θμερομθνίασ εναρκτιριασ ςυνάντθςθσ   
Συμφωνιςτε για το ςτόχο   
Χωρίςτε τθν ομάδα ςε ομάδεσ εργαςίασ   
Δθμιουργιςτε το εμπορικό ςιμα τθσ καμπάνιασ   
Δθμιουργία χρονοδιαγράμματοσ επικοινωνίασ   
Δθμιουργία ομάδασ πρεςβευτϊν   
Συνεργαςία με επιχειριςεισ   
Απευκυνκείτε ςε μακροχρόνιουσ δωρθτζσ για 
matching donations 

  

Συγκεντρϊςτε ιςτορίεσ εκςτρατείασ και 
δθμιουργιςτε προβολι 

  

Εξετάςτε το ενδεχόμενο οργάνωςθσ κάποιεσ 
εκδιλωςθσ ι δραςτθριότθτασ για τουσ 
υποςτθρικτζσ 

  

Ρροετοιμαςτείτε για περιπτϊςεισ που κάτι δεν 
λειτουργιςει ςωςτά-Σχεδιάςτε το πλάνο 
αντιμετϊπιςθσ μίασ τζτοιασ περίπτωςθσ 

  

Σχεδιάςτε τισ ευχαριςτίεσ ςασ προσ όλουσ τουσ 
υποςτθρικτζσ ςασ 

  

 
 
 



 

 

 

Οργανϊςτε τθν ομάδα τθσ καμπάνιασ ςασ 
 

Μια υπζροχθ καμπάνια κα εμπνεφςει πολλοφσ ανκρϊπουσ να  

ςυμμετάςχουν. Οργανϊςτε τθν ομάδα ςασ ζτςι ϊςτε όλοι οι εμπλεκόμενοι να 

γνωρίηουν τι αναμζνεται και να αιςκάνονται υπζροχα όταν ςυμμετζχουν. 

Κάντε μια λίςτα με τα άτομα που ελπίηετε να ςυμπεριλάβετε ςτθν καμπάνια 

ςασ. Πταν δζχονται, βάλτε τουσ ςτθν ομάδα.  

Εργαηόμενοι/Διοικθτικό Συμβοφλιο 
▢ __________________________________________________________ 
▢ __________________________________________________________ 
▢ __________________________________________________________ 
 
Χορθγοί/Εκελοντζσ 
▢ __________________________________________________________ 
▢ __________________________________________________________ 
▢ __________________________________________________________ 
 
Ρρεςβευτζσ 
▢ __________________________________________________________ 
▢ __________________________________________________________ 
▢ __________________________________________________________ 

Συνεργάτεσ ςε τοπικό επίπεδο (Επιχειριςεισ, Δθμόςιοι Φορείσ, Άλλοι) 

▢ __________________________________________________________ 
▢ __________________________________________________________ 
▢ __________________________________________________________ 



 

 

 

Δθμιουργιςτε ζνα εμπορικό ςιμα 
καμπάνιασ για τθν #GivingTuesday 
 

Κάντε τθν #GivingTuesday δικι ςασ! Σχεδιάςτε ζνα εμπορικό ςιμα - όνομα, 
λογότυπο, ςλόγκαν - που κα ενοποιιςει τθν καμπάνια ςασ και κα απογειϊςει 
τθν προϊκθςι τθσ.  
 
Πνομα 
Γράψτε μερικζσ ιδζεσ για το όνομα τθσ καμπάνιασ. 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
 
Οπτικά 
Γράψτε ιδζεσ για τα οπτικά ςτοιχεία τθσ 
καμπάνιασ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
 
Σλόγκαν 
Γράψτε ιδζεσ για ζνα ςλόγκαν καμπάνιασ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 



 

 

 

Ανάπτυξθ αφιγθςθσ καμπάνιασ 
 
Λίςτα ελζγχου αφθγιςεων 
☐ Συγκεκριμζνο πρόγραμμα, ζργο ι είδοσ δωρεάσ 

☐ Εικονικι ιςτορία υποςτθρικτι, εργαηομζνου, εκελοντι 

☐ Υποςτθρικτικά ςτοιχεία 

☐ Ενςωμάτωςθ matching δωρεάσ 

☐ Σφνδεςθ με προτροπι για ςυνεργαςία μζχρι τζλοσ του ζτουσ 
 

Ιδζα ιςτορίασ 1 
 
 

 

Ιδζα ιςτορίασ 2 
 
 

 

Ιδζα ιςτορίασ 3  
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Συγκεντρϊςτε εμπνευςμζνα, αυκεντικά 
οπτικά ςτοιχεία 
 
Τα οπτικά ςτοιχεία αποτελοφν τθν καρδιά των ςπουδαίων επικοινωνιϊν.  
Το λογότυπο, θ χρωματικι παλζτα, οι φωτογραφίεσ και τα βίντεο κα 
δθμιουργιςουν τθν οπτικι ταυτότθτα τθσ καμπάνιασ και τθν αυκεντικι 
ςφνδεςθ με το ζργο ςασ. Δεν χρειάηεται να είναι τζλεια! 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Δθμιουργιςτε ζνα εμπνευςμζνο αίτθμα 

 

 

Ιδζεσ διλωςθσ «Ριςτεφουμε» 
Σθμειϊςτε εδϊ 
 
 

 

Ιδζεσ διλωςθσ «Εςείσ»  
Σθμειϊςτε εδϊ 
 
 

 

Ιδζεσ διλωςθσ «Ευκαιρίασ/Δυνατότθτασ» 
Σθμειϊςτε εδϊ 
 
 

 

Χρθςιμοποιιςτε τθ διλωςθ: 
«Ριςτεφουμε»    
«Εςείσ» 
«Ευκαίριασ/Δυνατότθτασ» 
για να προςελκφςετε μια 
ςυναρπαςτικι πρόςκλθςθ 
για δράςθ. 
 

Ραράδειγμα: Σχολείο που ςυγκεντρϊνει χριματα για να 
καταςκευάςει μια αποκικθ τροφίμων για τουσ μακθτζσ. Η 
καμπάνια κα ξεκινιςει με τθν ιςτορία ενόσ μακθτι που 
πεινοφςε. Στθ ςυνζχεια... 

 
Δήλωςη «Πιςτεφουμε»: Ριςτεφουμε ότι κανζνασ 
μακθτισ δεν κα πρζπει να επιλζξει ανάμεςα ςτο 
φαγθτό και τθ μάκθςθ.  
 
Η δήλωςή ςασ «Εςείσ»: Μπορείτε να μασ 
βοθκιςετε να γεμίςουμε το ντουλάπι, ϊςτε 
κανζνασ μακθτισ του Χ ςχολείου να μθν χρειαςτεί 
να κάνει αυτι τθν επιλογι/να μθν πεινάςει. 
 

Δήλωςη «Ευκαιρίασ/Δυνατότητασ»: Είςτε μαηί μασ;  



 

 

 
Οργανϊςτε τθν ομάδα τθσ καμπάνιασ 
ςασ 

 
Μια καλι καμπάνια κα εμπνεφςει πολλοφσ ανκρϊπουσ να ςυμμετάςχουν.  
Οργανϊςτε τθν ομάδα ςασ ζτςι ϊςτε όλοι οι εμπλεκόμενοι να γνωρίηουν τι 
αναμζνεται και να αιςκάνονται υπζροχα για τθ ςυμμετοχι τουσ.  
Φτιάξτε ζναν κατάλογο με τουσ ανκρϊπουσ που ελπίηετε να ςυμπεριλάβετε 
ςτθν καμπάνια ςασ.  
Πταν δζχονται, ςθμειϊςτε τθν ςυμμετοχι τουσ ςτθν ομάδα.  
 
Εργαηόμενοι/Διοικθτικό Συμβοφλιο 
▢ __________________________________________________________ 
▢ __________________________________________________________ 
▢ __________________________________________________________ 
 
Χορθγοί/Εκελοντζσ 
▢ __________________________________________________________ 
▢ __________________________________________________________ 
▢ __________________________________________________________ 
 
Ρρεςβευτζσ 
▢ __________________________________________________________ 
▢ __________________________________________________________ 
▢ __________________________________________________________ 
 

Συνεργάτεσ ςε τοπικό επίπεδο (Επιχειριςεισ, Δθμόςιοι Φορείσ, Άλλοι) 

▢ __________________________________________________________ 
▢ __________________________________________________________ 
▢ __________________________________________________________ 



 

 

 

Ρροςδιοριςμόσ πρεςβευτϊν τθσ 
εκςτρατείασ 
 
Οι πρεςβευτζσ τθσ καμπάνιασ πιςτεφουν ςε εςάσ και είναι μεγάλεσ, 
αξιόπιςτεσ φωνζσ που μποροφν να ενιςχφςουν τθν εμβζλεια τθσ καμπάνιασ 
ςασ. 
 
Υπάρχουν τρία βαςικά βιματα για ζνα επιτυχθμζνο πρόγραμμα πρεςβευτϊν: 
1. Ρροςδιορίςτε πρεςβευτζσ που εκπροςωποφν διαφορετικζσ κοινότθτεσ 
υποςτθρικτϊν 
2. Ρροςελκφςτε τουσ πρεςβευτζσ, ορίηοντασ μια θμζρα για να τουσ 
προςεγγίςετε και ςτθ ςυνζχεια φιλοξενϊντασ μια εναρκτιρια ςυνάντθςθ  
3. Ρρομθκεφςτε τουσ πρεςβευτζσ με ελκυςτικό, εφκολο ςτθν κοινοποίθςθ 
περιεχόμενο ςε ςτακερό πρόγραμμα. 
 
Εργαηόμενοι και Διοικθτικό Συμβοφλιο     Ρολιτικοί θγζτεσ 
▢ _____________________                   ▢ _____________________ 
▢ _____________________                        ▢ _____________________  
▢ _____________________                        ▢ _____________________ 
 
Δωρθτζσ/εκελοντζσ                                       Διαςθμότθτεσ/ακλθτζσ 
▢ _____________________                        ▢ _____________________  
▢ _____________________                        ▢ _____________________ 
▢ _____________________                      ▢ _____________________ 
 
Ροιοσ κα είναι υπεφκυνοσ για τθ δθμιουργία περιεχομζνου και τθν 
επικοινωνία με πρεςβευτζσ; 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Κάντε ζναν τεχνικό ζλεγχο! 
 

Βεβαιωκείτε ότι θ χριςθ των τεχνολογικϊν μζςων ςασ ικανοποιεί τουσ 
δωρθτζσ ςασ. 

 

Pro-tip: Ελζγξτε την εμπειρία των δωρητών ςασ ςτον υπολογιςτή, το tablet και το 

τηλζφωνο. Ξεκινήςτε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο/μζςα κοινωνικήσ δικτφωςησ, κάντε 
κλικ ςτον ιςτότοπο, κάντε μια ηλεκτρονική δωρεά και επανεξετάςτε τισ ευχαριςτίεσ. Θα 
ήταν ευχαριςτημζνοι οι δωρητζσ ςασ από την εμπειρία;  

 
ημειϊςτε τυχόν διορθϊςεισ που πρζπει να κάνετε ςτα παρακάτω πλαίςια. 

 
Ο ιςτότοποσ, θ επεξεργαςία δωρεϊν και θ προβολι/προϊκθςθ κα πρζπει να 
επανεξεταςτοφν και να βελτιςτοποιθκοφν για τθν #GivingTuesday. Πλα κα πρζπει να είναι 
απλά, να ελκφουν τθν προςοχι, και να δθμιουργοφν ςφνδεςθ.  
 
Ιςτοςελίδα 
▢ 
▢ 
▢ 
 

Ηλεκτρονικι δωρεά 
▢ 
▢ 
▢ 
 

Ρροβολι/Ρροϊκθςθ, Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ 
▢ 
▢ 
▢ 

 
 
 
 



 

 

 
Ενκαρρφνετε τθ ςυμμετοχι με 
«προκλιςεισ» και matching δωρεζσ  
 

Οι διαγωνιςμοί, οι «προκλιςεισ», οι αντιςτακμιςτικζσ δωρεζσ και άλλα 
"εργαλεία" είναι διαςκεδαςτικά, ελκυςτικά και κάνουν μεγάλθ διαφορά ςτθν 
#GivingTuesday 
 
Matching Δωρεζσ: Εντοπίςτε γενναιόδωρουσ δωρθτζσ που μποροφν να προςφζρουν 
χρθματοδότθςθ για να ενκαρρφνουν τθ γενναιοδωρία και τθν πρόοδο προσ τουσ ςτόχουσ 
τθσ καμπάνιασ ςασ.  
 
Καταχωριςτε εδϊ: 
▢ _____________________________________________________________ 
▢ _____________________________________________________________ 
▢ _____________________________________________________________ 
▢ _____________________________________________________________ 
▢ _____________________________________________________________ 
▢ _____________________________________________________________ 
▢ _____________________________________________________________ 
 
Οι «προκλιςεισ» και οι διαγωνιςμοί δθμιουργοφν ενζργεια και ενκουςιαςμό. Αναφζρετε 
ιδζεσ για προκλιςεισ και διαγωνιςμοφσ εδϊ: 
▢ _____________________________________________________________ 
▢ _____________________________________________________________ 
▢ _____________________________________________________________ 
▢ _____________________________________________________________ 
▢ _____________________________________________________________ 
▢ _____________________________________________________________ 
▢ _____________________________________________________________ 
 

 
 
 



 

 

 
Σχεδιάςτε ζνα δυνατό πλάνο επικοινωνίασ 
 
Αναπτφξτε ζνα πλάνο για να δθμιουργιςετε ενκουςιαςμό για τθν καμπάνια ςασ.  

Λάβετε υπόψθ το ταχυδρομείο, το θλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα μζςα κοινωνικισ 

δικτφωςθσ και τισ εκδθλϊςεισ.  

Δθμιουργιςτε ςυναρπαςτικό, πρωτότυπο περιεχόμενο και επικοινωνιςτε με ςυνζπεια 

μζςω όλων των καναλιϊν προβολισ ςασ και ςτουσ πρεςβευτζσ τθσ καμπάνιασ ςασ. 

Το πλάνο κα πρζπει να ςχεδιαςτεί γφρω από τουσ ςτόχουσ και το εμπορικό ςιμα ςασ, ϊςτε 

όλα τα ςτοιχεία τθσ προβολισ ςασ να αλλθλοενιςχφονται. 

Η επικοινωνία ςασ μπορεί να ξεκινιςει μινεσ πριν από τθν #GivingTuesday.  

 

 

 

Είμαςτε ςτθ διάκεςι ςασ 
 

Συνδεκείτε μαηί μασ! 
www.givingtuesday.gr 

FB: givingtuesday 
 

 

https://www.facebook.com/Giving-Tuesday-Greece-100238612437050

