Fundraising-idéer i en coronatid
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Spørg dit netværk om de vil støtte din indsamling
Corona eller ej - det bedste tip til fundraising er at spørge dit netværk om de vil støtte din eller dit holds indsamling - eksempelvis via sociale medier.
Rigtig mange danskere vil nemlig gerne støtte kræftsagen, når de får muligheden.
Husk at fortælle hvorfor DU går med i kampen mod kræft - del også gerne et billede
der understøtter din fortælling. Tilføj et link til din side eller holdside på stafetforlivet.dk
- så er det nemt for dit netværk at gennemføre donationen.
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Sælg en service

Inviter til online quiz-aften

Er der nogen i dit netværk, som kunne
bruge hjælp til havearbejde eller
indkøb? Så kan du tilbyde din service
og opfordre til at give en
donation til din stafet-indsamling.

Savner du at være social med dine
kollegaer og venner? Så kan du tage
initiativ til en online quiz-aften, hvor
deltagerne betaler for at være med.
Du kan samtidig sælge en ”hyggepakke” som du sender ud på forhånd.

Lav en vejbod

Del dit talent

Har du brugt de lange vinter-aftener
på at strikke klude, lave fuglehuse
eller på at rydde op i dit hjem? Så kan
du lave en lille vejbod, hvor du sælger
dine corona-sysler eller måske dine
gamle bøger og blade.

Er du god til at strikke? Ved du hvordan
man laver den perfekte surdej? Eller vil
du gerne dele ud af din faglige viden?
Så kan du arrangere online-workshops
og bede deltagerne om en donation
til din stafet-indsamling.

Lav en opvarmningsrute

Diner transportable

Kender du et særligt skønt sted i dit
lokalområde? Så kan du lave din egen
stafet-opvarmningsrute og opfordre
dit netværk til at gå ruten og donere
et valgfrit beløb. Du kan opmåle og
dele ruten via www.loeberute.dk

Har du overskud til at lave dobbelt
-portioner og bringe maden ud? Så
kan du invitere dine naboer til at købe
et lækkert hjemmelavet aftensmåltid
og opfordre dem til at betale det de
ville give for et restaurantbesøg.
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