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Βαςικά μηνφματα
Παρακάτω θα βρείτε μία λίςτα με προτάςεισ που μπορείτε να αξιοποιήςετε προκειμζνου
να αναφερθείτε ςτην Giving Tuesday 2022













Η GivingTuesday είναι μια παγκόςμια θμζρα γενναιοδωρίασ που κα
πραγματοποιθκεί ςτισ 29 Νοεμβρίου 2022.
Η GivingTuesday είναι ζνα παγκόςμιο κίνθμα γενναιοδωρίασ, που απελευκερϊνει
τθ δφναμθ των ανκρϊπων και των οργανιςμϊν ϊςτε να μεταμορφϊςουν τισ τοπικζσ
τυσ κοινότθτεσ και τον κόςμο.
Η GivingTuesday ςτοχεφει ςε ζναν κόςμο ςτον οποίο θ δφναμθ τθσ γενναιοδωρίασ
κα βρίςκεται ςτο επίκεντρο τθσ κοινωνίασ που δθμιουργοφμε όλοι μαηί,
προωκϊντασ τθν αξιοπρζπεια, και τθν ιςότθτα ςε όλο τον κόςμο.
Η GivingTuesday δθμιουργικθκε το 2012 ωσ μια απλι ιδζα: μια θμζρα που
ενκαρρφνει τουσ ανκρϊπουσ να κάνουν μία καλι κίνθςθ. Σα τελευταία 10 χρόνια, θ
ιδζα αυτι ζχει εξελιχκεί ςε ζνα παγκόςμιο κίνθμα που διαρκεί όλο το χρόνο και
εμπνζει εκατοντάδεσ εκατομμφρια ανκρϊπουσ να προςφζρουν, να ςυνεργάηονται
και να γιορτάηουν τθ γενναιοδωρία.
Οι άνκρωποι μποροφν να δείξουν τθ γενναιοδωρία τουσ με διάφορουσ τρόπουσ
κατά τθ διάρκεια τθσ GivingTuesday - προςφζροντασ βοικεια ςτο γείτονά μασ,
υποςτθρίηοντασ ζνα κοινωνικό κζμα, ανταλλάςοντασ δεξιότθτεσ, προςφζροντασ ςε
κοινωφελείσ φορείσ, όλοι μασ ζχουμε κάτι να δϊςουμε και κάκε πράξθ
γενναιοδωρίασ μετράει.
H γενναιοδωρία ενϊνει ανκρϊπουσ όλων των φυλϊν, κρθςκειϊν και πολιτικϊν
απόψεων ςε όλο τον κόςμο. Η γενναιοδωρία δίνει ςε όλουσ τθ δφναμθ να κάνουν
μια κετικι αλλαγι ςτθ ηωι των άλλων και είναι μια κεμελιϊδθσ αξία που ο κακζνασ
μπορεί να κάνει πράξθ. H Giving Tuesday είναι μία μζρα γιορτισ τθσ γενναιοδωρίασ.
Η GivingTuesday δίνει ζμφαςθ ςτισ ευκαιρίεσ για προςφορά ςτθν τοπικι κοινωνία
και ςε κοινωφελείσ ςκοποφσ με αςφαλείσ τρόπουσ που επιτρζπουν τθν κοινωνικι
ςφνδεςθ ακόμθ και όταν απαιτείται θ τιρθςθ φυςικισ απόςταςθσ.

 Οι τρόποι να εκφράςουμε τθν γενναιοδωρία μασ είναι απεριόριςτοι: Μία καλι,
ενκαρρυντικι κουβζντα ςε ζναν ςυνάνκρωπό μασ, μία οικονομικι προςφορά ςε
ζναν κοινωφελι ςκοπό, μαγειρεφοντασ και προςφζροντασ ζνα γεφμα ςε
ανκρϊπουσ που το ζχουν ανάγκθ, μιλϊντασ για το ζργο μίασ μθ κερδοςκοπικισ
οργάνωςθσ μζςα από τα Social Media, προβάλλοντασ μία κοινωνικι ανάγκθ.

Σα οφζλη που «απολαμβάνει» μία επιχείρηςη που
προςφζρει
Σο να δθμοςιοποιείτε τισ αξίεσ ςασ είναι καλό για τθν επιχείρθςι ςασ και καλό για τον
κόςμο. Μερικά γριγορα ςτοιχεία ςχετικά με τθν κετικιεπιρροι που δθμιουργεί θ
προςφορά:
Σο 64% των ανκρϊπων κεωροφν τουσ εαυτοφσ τουσ "αγοραςτζσ με γνϊμονα τισ
πεποικιςεισ τουσ", ςφμφωνα με μια μελζτθ του 2020 από τθν Edelman - που ςθμαίνει ότι
κα επιλζξουν, κα αλλάξουν, κα αποφφγουν ι κα ακυρϊςουν μια μάρκα με βάςθ τθ ςτάςθ
τθσ ςε κοινωνικά ηθτιματα. (πθγι)
Σο 90% είναι πιο πικανό να δοκιμάςει ζνα προϊόν από ζνα άτομο ι μια εταιρεία που
παίρνει κζςθ ςε κοινωνικά και πολιτικά ηθτιματα. (πθγι)
Σο 80% είναι πρόκυμο να πλθρϊςει ΠΕΡΙΟΣΕΡΑ για ζνα προϊόν ι μια υπθρεςία από μια
επϊνυμθ εταιρεία που παίρνει δθμόςια κζςθ για τισ κοινωνικζσ και πολιτικζσ τθσ αξίεσ
(πθγι)
Ο εκελοντιςμόσ ωσ ομάδα βοθκά ςτθ δθμιουργία δεςμϊν μεταξφ των εργαηομζνων. Είναι
μια ςπουδαία δραςτθριότθτα οικοδόμθςθσ ομάδασ, επεκτείνει τθ δθμιουργικότθτα και τθν
ευτυχία, και μειϊνει ακόμθ και τθν μετακίνθςθ των εργαηομζνων κατά 50%. (πθγι)
Σο 79% των εργαηομζνων προτιμοφν να εργάηονται ςε κοινωνικά υπεφκυνεσ εταιρείεσ και
κεωροφν ότι είναι ςθμαντικό οι εταιρείεσ να ανταποκρίνονται ςτισ φιλανκρωπικζσ τουσ
προςφορζσ. (πθγι)
Σο να παίρνετε κζςθ και να προςφζρετε ςε κοινωφελείσ ςκοποφσ δθμιουργεί εμπιςτοςφνθ,
ςφνδεςθ και μακροχρόνιεσ ςχζςεισ. Δείχνει ότι ζχετε αξίεσ και ςτόχουσ πζρα από τα ζςοδα
και αποτελεί ζκφραςθ αυκεντικότθτασ. Δεν υπάρχει καλφτερθ ςτιγμι από τθν
GivingTuesday για τισ επιχειριςεισ και τουσ καταναλωτζσ να προωκιςουν τθν αλλαγι ςτισ
κοινότθτζσ τουσ.

Πώσ οι επιχειρήςεισ μποροφν να αξιοποιήςουν το
κίνημα Giving Tuesday
Η GivingTuesday αφορά την προςφορά όλων των τφπων - οριςμζνεσ επιχειριςεισ μπορεί
να επιλζξουν να δϊςουν μια οικονομικι ςυνειςφορά για τον αγαπθμζνο τουσ ςκοπό ι να
οργανϊςουν μια εκςτρατεία ςυγκζντρωςθσ χρθμάτων, άλλεσ μπορεί να επιλζξουν να
υποςτθρίξουν μία δράςθ τθσ γειτονιάσ που εδρεφουν, να ξεκινιςουν μια εκςτρατεία
ςυνθγορίασ, να δωρίςουν αγακά ι επιπλζον προμικειεσ, να μοιραςτοφν ευγνωμοςφνθ με
τουσ εργαηόμενουσ πρϊτθσ γραμμισ και με όςουσ μασ κρατοφν αςφαλείσ. Αν μπορείτε να
δείξετε γενναιοδωρία και να μοιραςτείτε τθν καλοςφνθ, ζχετε κάτι να δϊςετε!
Τπάρχουν πολλοί τρόποι με τουσ οποίουσ οι επιχειριςεισ μποροφν να ςυμμετάςχουν ςε
αυτιν τθν παγκόςμια θμζρα γενναιοδωρίασ, χρθςιμοποιϊντασ τισ πλατφόρμεσ των
κοινωνικϊν μζςων δικτφωςθσ, τα ταλζντα και τουσ πόρουσ τουσ για καλό ςκοπό.

Ιδζεσ













Αξιοποιιςτε το πρόγραμμα matching grants και παρζχετε διπλαςιαςμό ςτισ δωρεζσ
των υπαλλιλων ςασ προσ μθ κερδοςκοπικζσ οργανϊςεισ
o Εκτιμάται ότι 4-7 διςεκατομμφρια δολάρια ςε κονδφλια που αντιςτοιχοφν ςε
δωρεζσ μζνουν ςτα αηιτθτα κάκε χρόνο (πθγι) - ασ το αλλάξουμε αυτό τθν
GivingTuesday!
Οργανϊςτε μια θμζρα εκελοντιςμοφ τθσ ομάδασ ςασ τθν GivingTuesday.
Δεςμευτείτε να προςφζρετε αφιλοκερδϊσ χρόνο/τεχνογνωςία ςε μία μθ
κερδοςκοπικι οργάνωςθ πριν από τθν εκςτρατεία τθσ για τθν GivingTuesday.
Αντιςτοιχίςτε τισ δωρεζσ που κάνουν οι καταναλωτζσ ςε ζνα ςυγκεκριμζνο
φιλανκρωπικό ίδρυμα ι κοινωφελι ςκοπό που ευκυγραμμίηεται με τθ ςτρατθγικι
τθσ εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ ςασ.
Δωρίςτε ζνα μζροσ των πωλιςεων τθσ GivingTuesday ςε μια μικρι οργάνωςθ.
Κατά περίπτωςθ, προςφζρετε προϊόντα/αγακά. Για παράδειγμα, δωρίςτε φορθτοφσ
υπολογιςτζσ ςε ζνα ςχολείο ι τρόφιμα ςτθν τοπικι τράπεηα τροφίμων.
Ξεκινιςτε μια εβδομαδιαία εκςτρατεία δωρεάσ τθν Σρίτθ και διατθριςτε το πνεφμα
τθσ Giving Tuesday ηωντανό όλο το χρόνο.
Γίνετε δθμιουργικοί! Δείτε τα παρακάτω case studies για περιςςότερθ ζμπνευςθ.
Δείξτε ευγνωμοςφνθ και "ευχαριςτιςτε" τουσ εργαηομζνουσ και τουσ πελάτεσ ςασ
για τθν υποςτιριξι τουσ ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ.
υγκεντρϊςτε χριματα για ζναν οργανιςμό ι ζναν ςκοπό για τον οποίο εςείσ και οι
εργαηόμενοί ςασ ζχετε επιλζξει.








Αν ζχετε κατάςτθμα, ςυντονίςτε μια εκςτρατεία ςυγκζντρωςθσ ςυγκεκριμζνων
αγακϊν και ςυντονίςτε τθν παραλαβι τουσ από μία μθ κερδοςκοπικι οργάνωςθ
που μπορεί να τα παραδϊςει ςτουσ κατάλλθλουσ ανκρϊπουσ ι να τα προςφζρει
ςτουσ γείτονεσ γφρω από τθν επιχείρθςι ςασ που τα ζχουν ανάγκθ.
Χρθςιμοποιιςτε τα κοινωνικά ςασ κανάλια για να ενκαρρφνετε τουσ άλλουσ να
μοιραςτοφν τθν καλοςφνθ και να είναι γενναιόδωροι.
Αν είςτε εςτιατόριο ι κατάςτθμα, μαγειρζψτε μερικά επιπλζον γεφματα ι
ςυςκευάςτε τα περιςςευοφμενα αποκζματα και μοιράςτε τα ςε γείτονεσ που ζχουν
ανάγκθ.
Δθμιουργιςτε μια ομάδα με ζνα ιδιαίτερο ταλζντο ι δεξιότθτα, ςκεφτείτε το
ενδεχόμενο να το μοιραςτείτε με άλλουσ ςτο διαδίκτυο, προςφζρετε μια δωρεάν
εκπαιδευτικι ςυνεδρία, ενϊ παράλλθλα δθμιουργιςτε μία καμπάνια crowdfunding
για μία μθ κερδοςκοπικι οργάνωςθ.

Θυμθκείτε να:




Διεγείρετε τθν ςυμμετοχι προςκαλϊντασ τουσ πελάτεσ και τουσ καταναλωτζσ να
ςυμμετάςχουν ςτθν εκςτρατεία ςασ. τείλτε ζνα δελτίο τφπου και μια ενθμζρωςθ
προσ τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ.
Μοιραςτείτε τθν επιτυχία τθσ GivingTuesday τθσ επιχείρθςισ ςασ με αναρτιςεισ ςε
ιςτολόγια, εταιρικά ενθμερωτικά δελτία, ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ και ακόμθ
και ςε οποιαδιποτε άλλθ επικοινωνία με τουσ καταναλωτζσ ι τουσ
ενδιαφερόμενουσ φορείσ. Αυτό βοθκά ςτθ διάδοςθ των ειδιςεων και μπορεί να
οδθγιςει ςε ακόμθ μεγαλφτερο αντίκτυπο τθν επόμενθ χρονιά!

Ακολουκιςτε μασ ι κάντε μασ tag με τισ ιδζεσ ςασ:
υνδεκείτε μαηί μασ, ϊςτε να βοθκιςουμε ςτθν ενίςχυςθ των ιδεϊν ςασ!
 Μιλιςτε για τθν προςφορά και τθ γενναιοδωρία χρθςιμοποιϊντασ το hashtag
#GivingTuesday
 Κοινοποιιςτε τισ αναρτιςεισ μασ ςτο Facebook https://www.facebook.com/givingtuesdaygr/

Δείγματα μηνυμάτων ςτα μζςα κοινωνικήσ
δικτφωςησ
Facebook/Instagram/LinkedIn/Twitter





Δείχνουμε τθν υποςτιριξι μασ ςτον *ςκοπό/μθ κερδοςκοπικι οργάνωςθ+ ςτισ 29
Νοεμβρίου για τθν #GivingTuesday. Μαηί μποροφμε να αλλάξουμε τον κόςμο.
Είμαςτε υπεριφανοι που ςυμπορευόμαςτε με ανκρϊπουσ ςε όλο τον κόςμο για τθν
ευαιςκθτοποίθςθ και τθν υποςτιριξθ όςων βοθκοφν τισ κοινότθτζσ μασ. Ελάτε μαηί
μασ για να προςφζρουμε αυτι τθν #GivingTuesday: https://givingtuesday.gr
υνδεκείτε μαηί με εκατομμφρια ανκρϊπουσ ςε όλο τον κόςμο για να
προςφζρουμε, να διαδϊςουμε τθν καλοςφνθ και να δείξουμε πϊσ όλοι μαηί
μποροφμε να γίνουμε μια δφναμθ για το καλό τθν #GivingTuesday:
https://givingtuesday.gr

Γραφικά Canva
Χρθςιμοποιιςτε τα πρότυπα του Canva που μπορείτε να βρείτε ςτο αρχείο (Γραφιςτικά και
Λογότυπα) για να βοθκιςετε να διαδοκεί θ είδθςθ. Κάντε τθ διαφορά ςτθν κοινότθτά ςασ
και εμπνεφςτε και άλλουσ να ςυμμετάςχουν!

Περιςςότερεσ πηγζσ από το παγκόςμιο δίκτυο
A Goodness Guide for GivingTuesday
7 Ways to Leverage Your Company’s Social Responsibility Initiatives for
#GivingTuesday

Οριςμζνεσ από τισ αγαπημζνεσ μασ δραςτηριότητεσ που
οργανώνονται από τισ επιχειρήςεισ την ημζρα τησ Giving
Tuesday
(Παγκόςμιο Δίκτυο)
Η Hyatt απζνειμε ςε 31 μθ κερδοςκοπικζσ οργανϊςεισ ςε όλο τον κόςμο με το Hyatt
Community Grants ποςά που κυμαίνονται από 5.000 ζωσ 20.000 δολάρια τθν
GivingTuesday για τθν προϊκθςθ των αποςτολϊν των τοπικϊν οργανιςμϊν κατά τθ
διάρκεια του επόμενου ζτουσ. Για να γιορτάςει και να διαδϊςει το μινυμα, θ Hyatt
δθμιοφργθςε ζναν ειδικό microsite για να ξεχωρίςει τουσ παραλιπτεσ των επιχορθγιςεων
και να αναδείξει ιςτορίεσ των εργαηομζνων τθσ Hyatt που προςφζρουν ςε όλθ τθ διάρκεια
του ζτουσ. Επίςθσ, το μοιράςτθκαν μζςω των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ
χρθςιμοποιϊντασ τα hashtags #GivingTuesday και #HyattThrive.
Μετά τθ μεγαλφτερθ θμζρα αγορϊν που ζχει πραγματοποιιςει ποτζ, θ Amazon
διευκόλυνε τουσ καταναλωτζσ να προςφζρουν δϊρα ςε παιδιά που τα ζχουν ανάγκθ,
λζγοντασ απλϊσ: "Alexa, donate to Toys for Tots". τθ ςυνζχεια, θ Alexa πρότεινε ζνα δϊρο
από τθν επιμελθμζνθ λίςτα του Toys for Tots και μετά τθν επιβεβαίωςθ τθσ παραγγελίασ, θ
Amazon αντιςτοιχοφςε ςε κάκε δωρεά και ζνα παιχνίδι.
Η Coca-Cola αντιςτοίχιςε 100 χιλ. δολάρια ςε δωρεζσ προσ τουσ μθ κερδοςκοπικοφσ
εταίρουσ ςτο Μετρό τθσ Ατλάντα, οι οποίοι υποςτθρίηουν τθν προϊκθςθ τθσ γυναικείασ
επιχειρθματικότθτασ - παρζχοντασ εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ με βάςθ τισ δεξιότθτεσ και
άλλουσ πόρουσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ που βοθκοφν τισ γυναίκεσ να ξεπεράςουν τα
εμπόδια για τθν επιτυχία.
Η United Airlines αντιςτοίχιςε τισ δωρεζσ μιλίων MileagePlus των πελατϊν τθσ προσ τουσ
ςυνεργάτεσ τθσ αεροπορικισ εταιρείασ Charity Miles ζωσ και 6 εκατομμφρια μίλια. Για τα
μζλθ MileagePlus που δϊριςαν 1.000 μίλια ι περιςςότερα ςε ζναν από τουσ
φιλανκρωπικοφσ εταίρουσ τθσ United, θ δωρεά τουσ αντιςτοιχοφςε μίλι προσ μίλι ζωσ και 5
εκατομμφρια μίλια από τθ United Airlines.
Σα τελευταία χρόνια, τθν θμζρα τθσ GivingTuesday, θ TOMS® Shoes κρατάει τα
καταςτιματά τθσ ςε όλθ τθ χϊρα κλειςτά μζχρι τθ 1:00 μ.μ., προκειμζνου οι εργαηόμενοι
να ςυμμετάςχουν εκελοντικά (ουςιαςτικά τα τελευταία χρόνια) ςε τοπικζσ οργανϊςεισ που
τουσ ενδιαφζρουν.

Σο 2018, εργαηόμενοι τθσ Zenith ςυμμετείχαν εκελοντικά ςε μθ κερδοςκοπικζσ οργανϊςεισ
τθσ Νζασ Τόρκθσ, όπωσ το Coalition for the Homeless, Inc. και το Project Angel Food. Ζνασ
από τουσ εργαηομζνουσ διλωςε: "Πζραςα 4 ϊρεσ ψιλοκόβοντασ λαχανικά για ανκρϊπουσ
που πάςχουν από αςκζνειεσ που δεν τουσ επιτρζπουν να μαγειρζψουν για τον εαυτό τουσ.
Σο χζρι μου πονάει, αλλά κάπου κάποιοσ κα ζχει τα λαχανικά μου και κα κάνει τθ μζρα του
λίγο πιο εφκολθ, και ειλικρινά αυτό είναι το μόνο που ζχει ςθμαςία".

