Támogatás-választó

Szeretnél segíteni, de nem tudod, hogyan? Akkor jó helyen jársz! Támogatás-választónk
megmutatja, hányféleképpen lehet hozzájárulni a Bátor Tábor eredményes működéséhez.
Előre is köszönjük!

CÉGKÉNT
Van támogatásra
szánt keretünk
LEGYÉL A BÁZISUNK!
Sok cég profitjának egy
részét – akár tervezetten –
évről évre jó célokra fordítja.
Cégmérettől függően ez
lehet párszázezer vagy épp
sokmillió forint. Ők azok a
támogatók, akik a háttérből
biztosítják azt, hogy a Bátor
Tábor stabilan működjék.

Nincs támogatásra szánt keretünk, de...

...van viszont marketing és
HR büdzsénk, amit szívesen
költenénk el jótékonyan
Fontos számunkra, hogy
bevonjuk az ügyfeleket
a támogatásba
AJÁNLD FEL A TERMÉKED
ÁRÁNAK EGY RÉSZÉT!

...van olyan
eszközünk,
termékünk,
szolgáltatásunk,
amivel szívesen
segítünk

Egyre népszerűbbek az úgynevezett
cause-related marketing
együttműködések, amikor egy termék
vagy szolgáltatás árából bizonyos
hányad a Bátor Táboré lesz.

TÁMOGASS MINKET
ESZKÖZZEL VAGY
SZOLGÁLTATÁSSAL!

Egy céges rendezvény feldobható
jótékonysági partnerrel is.

Példa:
A batortabor.hu/kivansaglista
oldalt folyamatosan frissítjük
igényeink szerint.

Vásárlással
támogatnék
Lásd a
MAGÁNSZEMÉLYKÉNT
oldalon!

Fontos számunkra, hogy
bevonjuk a kollégákat
a támogatásba
SZERVEZZ CÉGES
FUTÓCSAPATOT!
Az Élménykülönítmény a Bátor
Tábor jótékonysági futóközössége,
és az egyik legnépszerűbb céges
csapatépítő program.

LESZÜNK A JÓTÉKONYSÁGI
PARTNERED!

AJÁNDÉKOZZ VELÜNK!
A Bátorkártya kitűnő ajándék
ügyfeleknek, kollégáknak. Ha kifogytál
az ajándékötletekből karácsonyra,
promóciókra, vagy bármely más
alkalomra, vásárolj ilyen kártyát, vagy
nézz körül a webshopunkban.

TARTSD A BÁTOR TÁBORBAN
A CÉGES CSAPATÉPÍTŐT!
Amikor épp nincs tábori turnus, modern,
igényes és vidám hatvani táborhelyünk
kibérelhető vállalati csapatépítőkre,
menedzsment meetingekre. Nem
fogtok csalódni!

Gyors és egyszerű
támogatási formát keresek

Nem pénzzel támogatnék

MAGÁNSZEMÉLYKÉNT

Közvetlenül
pénzzel
támogatnék

Szívesen szánok időt,
energiát az alapítványra

Szeretek vagy szeretnék
sportolni, egészségesebben
élni
LÉGY TE IS JÓTÉKONY FUTÓ!

TÁMOGASS MINKET
ESZKÖZÖKKEL!

AJÁNLD NEKÜNK
ADÓD 1%-ÁT!

Sokan pénz helyett
szívesebben segítenek
nekünk tárgyi
felajánlásokkal. A
weboldalunkon található
kívánságlista mindig
az aktuális igényeinket
mutatja.

Forrásaink egyötödét
az 1%-os
felajánlásokból kapjuk.
Csak néhány perc
kitölteni a szelvényt,
nekünk viszont
kulcsfontosságú
támasz évről évre.

Vásárlással
támogatnék
KUKKANTS BELE A WEBSHOPUNKBA!
Karácsonyra, születésnapokra, vagy csak
úgy – ha a webshopban vásárolsz, nemcsak
a célszemélynek szerzel örömet, hanem
táborozóinkat is támogatod.

TÁMOGASS MINKET
AMIKOR ESZEDBE
JUT!
Csekk, bankkártya, átutalás
vagy sms – segíts úgy,
ahogy és amikor neked a
legkényelmesebb.

TÁMOGASS MINKET
RENDSZERESEN!
Havonta két kávé ára
egy éven keresztül – a te
kasszád ezt talán meg sem
érzi, de nekünk az év végére
egy táborozónk kétnapi
étkezésére lesz elegendő.
Gondold meg!

TELEFONÁLJ JÓTÉKONYAN!
Most már telefonálással is lehet minket
támogatni! Elindult a Bátor Tábor mobilflotta,
csatlakozz hozzá! A Telenor jóvoltából a tagok
egymást ingyen hívhatják, a kedvezményes
díjcsomagból pedig havi 900 forint nekünk jut.

SEGÍTS TANKOLÁSSAL!
Literenként 5 forint támogatást hoz, igényelni 5 perc,
mi az? Mol Green Card! Lépj be a kártyatulajdonosok
táborába, és légy a támogatónk – szinte észrevétlenül,
de rendszeresen.

A támogatási lehetőségekkel kapcsolatban további részletek a www.batortabor.hu oldalon!

Csatlakozz az Élménykülönítmény
csapatához, sportolj és gyűjts
adományokat a Bátor Tábornak.
Idén több mint 500 sportoló vette fel
értünk a lila pólót 19 versenyen.

VÁLJ EGÉSZSÉGESEBBÉ
JÓTÉKONYAN!
A BENEFITness kampány tagjai
azt vállalták, hogy életmódot váltanak,
ismerőseik pedig támogatásukat havi
rendszeres adományok formájában
fejezik ki. Együtt könnyebb.

Inkább szerveznék valamit
LÉGY TE IS
BÁTOR MENTOR!
A Bátor Mentorok eseményt,
gyűjtést, jótékonysági rendezvényt
szerveznek a javunkra, mintegy
kihelyezett adománygyűjtőként.

Szívesen önkénteskednék
az alapítványnál
VÁRUNK AZ ÖNKÉNTESEK
CSAPATÁBA!

Lehetsz akár tábori önkéntesünk, de
ha csak egy-két napod van rá, akkor
az irodában is találhatunk neked
könnyen betanulható munkát.

