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KÖZÖSSÉGI  ADOMÁNYOZÁS  - VELED .  EGYÜTT .

CIVIL SZERVEZET + VÁLLALAT = DUPLA ADOMÁNY 



A NIOK Alapítvány 7 éve elsőként hozta
létre Magyarország legnagyobb online
közösségi adománygyűjtő szolgáltatását,
az Adjukössze.hu oldalt. Alapítványunk 26

éve foglalkozik azzal, hogy segítse és
fejlessze az adományozást, építse a
filantrópiát  a magyar társadalomban.

A program elsődleges célja, hogy a civil
szervezetek minél eredményesebben
gyűjtsenek adományokat tevékenységük
és ügyeik támogatására, ezáltal anyagilag
függetlenedjenek és erősödjenek. 

Hazai viszonylatban ez a legismertebb
adományozási portál, amely kifejezetten
civil szervezetek, közösségi
kezdeményezések és CSR programok
számára nyújt online adománygyűjtő
felületet, alkalmazkodva azok igényéhez,
lehetőségeihez, szakmailag támogatva
gyűjtésüket, kommunikációjukat.

MI AZ 
ADJUKÖSSZE.HU?

Csatlakozz most! Nézd meg aktuális
kampányainkat az adjukossze.hu oldalon,

írj a kapcsolat@niok.hu e-mail címre! 



MATCHFUNDING
ADOMÁNYGYŰJTÉS
1+1 ADOMÁNYGYŰJTÉS

Egy civil szervezet közösségi
adománygyűjtést indít, és egy együttműködő
vállalat pedig megduplázza, vagy adott
összegig kiegészíti az adományokat - ez a
matchfunding. A vállalat így megsokszorozza
az adományozók felajánlásait, illetve a vállalat
munkatársait is bevonhatja adományozóként
az adománygyűjtésbe.

Ezt az együttműködési formát azoknak az
együttműködésre kész cégeknek javasoljuk,

akik szívesen adományoznának és fel tudnak
ajánlani egy konkrét összeget az
adománygyűjtés duplázására vagy
kiegészítésére.

Egy civil szervezet, akinek ügyét szívesen
támogatja a vállalat.
Egy cél, amire adománygyűjtés indul .
Egy célösszeg, ami ha összegyűlik a kampány
során, megduplázza vagy kiegészíti a vállalat.
Elköteleződés és rendszeres kommunikáció,

buzdító üzenetek.

Mi kell hozzá? 

Csatlakozz most! Nézd meg aktuális
kampányainkat az adjukossze.hu oldalon,

írj a kapcsolat@niok.hu e-mail címre! 



Építi a vállalat pozitív imázsát.

Erősíti a vállalat CSR programját, konkrét aktivitásra ösztönöz.

Egyedi megjelenési lehetőség az adománygyűjtő oldalon.

Teljesen új célközönséget szólíthat meg.

Online és a közösségi médiában nagyon jól használható eszköz, amely

széles elérést biztosít.

Közösségépítésben nagyon hatékony, támogatja az employer

brandinget.

Erősíti a munkatársak elkötelezettségét az adománygyűjtésen keresztül,

vállalaton belüli online gyűjtés,

csapatok adománygyűjtő és filantróp versenyeztetése.

Támogatja az átlátható és hiteles adományozást.

Fejleszti és erősíti a társadalmi felelősségvállalást és filantrópiát.

ADJUKÖSSZE LEHETŐSÉGEK

A borítóképeken
megjelenhet a vállalat

logója.

A leírásban
megjelenhet a vállalat,
mint támogató.

MIT  NYÚJT  A  FELÜLET  A  VÁLLALATOK  SZÁMÁRA?

A csík és a százalék
mutatja, hol tart a

gyűjtés!  

Az Adjukössze.hu oldal üzemeltetője és fenntartója a NIOK Alapítvány.



Egy adománygyűjtő kampány indítása az adjukossze.hu portálon a

választott kategoriában.

A vállalat megjelenítése támogatóként a közösségi adománygyűjtő

kampány oldalán.

A vállalat logójának megjelenítése a kampány képein.

A vállalat oldalára mutató link egyszeri beágyazása.

Kommunikációs toolkit a céges kommunikáció támogatásához és a

munkatársak bevonásához.

Egyeztetés a támogatott civil szervezettel, kampányfelelőssel, és az

adománygyűjtés mentorálása (max. 2 óra)*.

További megjelenési lehetőségek a Hirdetési ajánlatban találhatóak.

*minden további óra +10 000 Ft+Áfa

INDÍTÁSI DÍJAK
MATCHFUNDING  ADOMÁNYGYŰJTÉS

 MATCHFUNDING
ADOMÁNYGYŰJTÉS

75 000 Ft
+ÁFA

Ha nincs a látókörödben olyan civil szervezet, akivel
szívesen működne együtt a vállalat, mi segítünk!



Kérdésed van?
Lépj velünk kapcsolatba!

Gerencsér Balázs

NIOK Alapítvány igazgató

b.gerencser@niok.hu

Gergely Anna Boglárka

Adjukössze.hu programvezető

a.gergely@niok.hu

adjukossze.hu

facebook/niokalapitvany

kapcsolat@niok.hu

+36 70 333 5411


