İPK Kayıt Adımları
1. Kayıt Ol butonu

2. Kişisel bilgileri doldur.

3. Profil oluştur: Kayıt sonrası giriş yaptığınızda profil bilgilerinizi oluşturabilir, fotoğraf
yükleyebilirsiniz.

4. Etkinlik olarak İstanbul 2019, yardım projesi olarak ise İstanbul-2019-UNICEF-Her
Çocuk İçin Eğitim seç.

İstanbul 2019
etkinliğini ve
UNICEF 2019
projesini seç
Kurumsal
takımda
koşacaksın
takımını seç.

Koşu
grubumuz:
Team
UNICEF

5. Hedefini belirle☺

Kampanyanı Başlatma Adımları
1. Adım: ipk.adimadim.org web adresinden aç ve ana sayfadaki GİRİŞ butonuna tıkla.
2. Adım: Gelen sayfadaki mail ve şifre bölümlerine, Adım Adım İPK’ya kayıt olurken kullandığın
mail adresini ve oluşturduğun şifreyi gir.
3. Adım: Açılan sayfada Kampanyalarım butonunu tıkla.
4. Adım: Kampanyalarım sayfasından İstanbul-2019-UNICEF-Her Çocuk İçin Eğitim
Kampanyasını seç.
5. Adım: Bu sayfada proje ile ilgili bütün bilgileri görebilirsin. Ayrıca örnek bağış mektubu da bu
sayfada yer alıyor. Bu mektubun istediğin kısımlarını kişiselleştirerek mailine kopyalayıp
arkadaşlarına, iş çevrene kısaca herkese gönderebilirsin. Önerimiz kampanyanı 3-4 toplu eposta ile yürütmen:
1. 21 Ekim’de ilk bağış e-postalarını göndermen,
2. Koşu sonrası koşudan fotoğraflar ve kişiselleştirilmiş neşeli mesajlarla bağış
çağrını tekrarlaman,
3. Koşudan 1 hafta sonra ise kampanyanın hala devam ettiğini, bağış yapma
fırsatının hala devam ettiğini vurgulaman gerekiyor.
Bağış ekranı: Bağışçıların mektubunda yer alan bağış linkine tıklayınca gelen ekrandan kredi
kartı ya da Havale/EFT şeklinde ödeme metodunu seçebilirler. Havale/EFT yoluyla bağışta
bulunacak olanlara lütfen CC ile başlayan koşucu kampanya kodunu açıklamaya
yazmalarını iste.
Mektubu kimlere göndermeliyim? Bağış çağrını eski, yeni tüm tanıdıklarına, akrabalarına, iş
bağlantılarına, arkadaşlarına gönderebilirsin. Göreceksin hiç beklemediğin yerlerden bağış
gelecek.
Bağış çağrısı yaparken sosyal medyayı kullanabilir miyim? Adım Adım’ın yardımseverlik
koşusu deneyimlerine göre insanlar kendilerine şahsen gelmeyen bir aksiyona geçirme
mesajına geri dönüş yapmıyorlar. Bu nedenle, sosyal medya yardımseverlik koşusu için
uygun bir araç değil. Ancak, kampanya süresince 2-3 günde bir hazırlığın, kampanyan ve
bağış çağrın ile ilgili paylaşacağın facebook postların mektubunun etkisini arttıracaktır.
Bağış mektubunun etkisini arttırmak için: Neden koştuğunu ve hedefini belirt. Bağış linkini
eklemeyi unutma.
Bağışlarını İPK’dan takip ederek kaç çocuğa ulaşacağını izle!

