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Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του 
συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν  

 

 

 

 

 

 

 

Προτάσεις εργαλείων συγκεντρώσεις κεφαλαίων 

 

  



   

                                                          

    Proj.no: 2019-1-FI01-KA204-060827 

 

 

 

 

 

  {Προτάσεις εργαλείων συγκέντρωσης κεφαλαίων | 14  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Ο στόχος του συγκεκριμένου αποτελέσματος είναι να:  

• Γίνει το εκπαιδευτικό υλικό για τους εκπαιδευόμενους όσο το δυνατόν πιο διαδραστικό και χρήσιμο 
γίνεται 

• Αναπτυχθούν εργαλεία και πρότυπα κατάλληλα για το σκοπό, έτοιμα προς χρήση και εύκολα 
προσαρμόσιμα στις ανάγκες ενός ΜΚΟ.  

• Παρέχει βήμα προς βήμα καθοδήγηση μέσω των διαφόρων πτυχών της συγκέντρωσης χρημάτων, 
ενθαρρύνοντας πάντα τον εκπαιδευόμενο να έχει κατά νου το δικό του οργανισμό κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας.  

 

Η εργαλειοθήκη περιλαμβάνει: 

• Κατάλογο εργαλείων για ψηφιακή συγκέντρωση χρημάτων με τα πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα του κάθε εργαλείου, έτσι ώστε οι φορείς εκμετάλλευσης των ΜΚΟ να έχουν μια 
καλή επισκόπηση και να μπορούν εύκολα να αποφασίσουν ποια εργαλεία ταιριάζουν στις ανάγκες 
των οργανισμών τους 

• Παραδείγματα καλών επικοινωνιών με δωρητές (π.χ. ευχαριστήρια μηνύματα, δημοσιεύσεις σε 
κοινωνικά μέσα κλπ.).  

• Πρότυπο σχεδίου συγκέντρωσης χρημάτων που περιλαμβάνει τα κύρια στοιχεία μιας εκστρατείας 
συγκέντρωσης χρημάτων  
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  

 

1) Civi CRM 

Μια πηγή ανοικτού κώδικα για διαχείριση σχέσεων (CRM), διαχείριση εκδηλώσεων, δωρεές/ πληρωμές, 
πλατφόρμα εθελοντικής διαχείρισης και άλλα, σχεδιασμένες για φιλανθρωπικά ιδρύματα και μη 
κερδοσκοπικούς σκοπούς.  

Χρήσεις: 

• Διαχείριση επαφών- τα δεδομένα μιας επαφής μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα μέρος. Μπορείτε 
να προσθέσετε ετικέτες και να ομαδοποιήσετε επαφές ανάλογα με το επίπεδο αφοσίωσης τους 
στον οργανισμό σας.  

• Διαχείριση μελών- επιτρέπει στα μέλη να εγγραφούν, να πληρώνουν στο διαδίκτυο και να 
λαμβάνουν υπενθυμίσεις για ανανέωση της συνδρομής τους.  

• Ενσωμάτωση λογιστικής- εισαγάγετε δώρα στο CRM, εξαγάγετε δεδομένα και, στη συνέχεια, 
εισαγάγετε τα στο λογιστικό σας σύστημα.  

• Διαχείριση εκδηλώσεων- δημιουργήστε φόρμες εγγραφής, εγγράψετε εθελοντές και δημιουργήστε 
μηνύματα επιβεβαιώσεων εγγραφής και αποδείξεις.  

• Μάρκετινγκ μέσω email- μπορείτε να στέλνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
χρησιμοποιώντας εξατομικευμένα πρότυπα και να μετράτε την αποτελεσματικότητα των 
καμπανιών σας παρακολουθώντας στατιστικά στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

• Εκστρατείες υπεράσπισης- επιτρέπει σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς να δημιουργούν 
διαδικτυακές αναφορές και ενθαρρύνει τους υποστηρικτές να αναλάβουν δράση.  

• P2P συγκέντρωσης χρημάτων — τα συστατικά στοιχεία μπορούν να δημιουργήσουν 
εξατομικευμένες καμπάνιες για να συγκεντρωθούν χρήματα στο λογαριασμό σας.  

• Αναφορές- το CivicReport έχει πάνω από 40 τυπικές αναφορές για να βοηθήσει τον οργανισμό σας 
να αξιολογήσει τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει.  

 

Πλεονεκτήματα: 

• Το CiviCRM είναι περίπλοκο και ευέλικτο, και μπορεί να προσαρμοστεί για να ταιριάζει στις ανάγκες 
του ΜΚΟ σας.  

• Αποθηκεύστε τις επαφές σας με απεριόριστο αριθμό προσαρμοσμένων πεδίων, κάτι που σας 
επιτρέπει να παρακολουθείτε τους υποστηρικτές σας και κάθε αλληλεπίδραση μαζί τους.  

• Μπορείτε να συνδέσετε τις δωρεές με τα αρχεία επαφών, ώστε να μπορείτε εύκολα να 
ευχαριστήσετε τους δωρητές σας για τη γενναιοδωρία τους.  

• Στείλτε αυτόματες υπενθυμίσεις στους υποστηρικτές σας για να βεβαιωθείτε ότι οι εκδηλώσεις σας 
παρακολουθούνται σωστά και πρόκειται να λάβουν μέρος.  

• Ενθαρρύνετε τους δωρητές σας να σας βοηθήσουν να επιτύχετε τους στόχους σας για τη 
συγκέντρωση χρημάτων, δημιουργώντας μια σελίδα παρακολούθησης με ένα widget εργαλείο.  
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Μειονεκτήματα: 

• Για να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε το CRM πρέπει να έχετε καλές τεχνικές γνώσεις/ 
προγραμματισμό  

• Ορισμένοι οργανισμοί πληρώνουν για ειδικούς για τη διαχείριση και την προσαρμογή του 
συστήματος, το οποίο μπορεί να είναι πιο ακριβό από την χρήση άλλων CRM επί πληρωμή ή 
δωρεάν.  

• Είναι δύσκολο να αποκτήσετε όλες τις δυνατότητες λόγω τις ευρυχωρίας και της πολυπλοκότητας 
του.  

• Σύμφωνα με ορισμένους χρήστες, η γραμματοσειρά και ορισμένες μορφοποιήσεις δεν είναι φιλικές 
προς το χρήστη.  

• Πρέπει να βασιστείτε σε δίκτυα και φόρουμ (ή σε ειδικό επί πληρωμή) για υποστήριξη.  

 

Κόστος: 

Δωρεάν* — Το CiviCRM είναι ένα σύστημα ανοιχτού κώδικα, οπότε δεν χρειάζεται να πληρώνετε για να 
το χρησιμοποιείτε. Ωστόσο, πρέπει να φιλοξενηθείτε για να μπορείτε να επωφεληθείτε από τις 
δυνατότητες του.  

Οργανισμοί με περιορισμένη εσωτερική τεχνική ικανότητα πιθανότατα θα πρέπει να πληρώσουν για να 
φιλοξενηθούν καθώς επίσης και έναν «συνεργάτη» εμπειρογνώμονα της Civi για να εγκαταστήσουν και 
να συντηρήσουν σωστά το πρόγραμμα.  

 

 

2) Donor Perfect 

Ένα σύσυημα συγκέντρωσης χρημάτων και CRM που παρέχει τα εργαλεία επικοινωνίας, παρακολούθησης 
και διαχείρισης καμπανιών, ώστε να μπορείτε να συγκεντρώσετε περισσότερα χρήματα για την αποστολή 
σας.  

 

Χρήσεις: 

• Διαχείριση δωρητών/χορηγών- αποθηκεύστε επαφές δωρητών με προσαρμοσμένα πεδία και 
οθόνες για να μειώσετε το σύμπλεγμα δεδομένων και να αυξήσετε την αποδοτικότητα.  

• Διαχείριση μελών- αποστολή μηνυμάτων ανανέωσης, αναβάθμισης και για καταργημένες 
συνδρομές.  

• Διαχείριση εθελοντών- παρακολουθήστε τις εργασίες των εθελοντών, τις δεξιότητες τους, τη 
διαθεσιμότητα, πιστοποιήσεις κλπ.  

• Στοχευμένες αλληλογραφίες και email- χρησιμοποιήστε φίλτρα και δυνατότητες στόχευσης για 
αποστολή εξατομικευμένης επικοινωνίας.  

• Διαχείριση επαφών- διαχείριση μελλοντικών εργασιών, συναντήσεων, κλήσεων ή ραντεβού 
χορηγών  

• Διαχείριση εκδηλώσεων συγκέντρωσης χρημάτων- διαχείριση λεπτομερειών εκδήλωσης, 
παρακολούθησης εξόδων, τακτοποίησης, εργασιών ομάδας.  
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• Επεξεργασία δωρεών- κρατήστε αρχείο δώρων και δεσμεύσεων. Αναγνωρίστε τους δωρητές που 
επηρεάζουν τους υπόλοιπους να δωρήσουν στον οργανισμό σας.  

 

Πλεονεκτήματα: 

• Εύκολη ενσωμάτωση με το Microsoft Word & Excel σας επιτρέπει να εξάγετε αναφορές ακριβώς 
μορφοποιημένες όπως θέλετε.  

• Η λειτουργία SmartGive επιτρέπει στους δωρητές να κάνουν δωρεές με μερικά μόνο κλικ- το 
SmartGive μεταφέρει τους δωρητές σε μια ασφαλή διαδικτυακή σελίδα πληρωμών που είναι 
γεμάτη με τις πληροφορίες που χρειάζονται ώστε να μπορούν να κάνουν δωρεές γρήγορα και 
εύκολα.  

• Εύκολη δημιουργία αποδείξεων και εγγράφων για φόρους δωρητών  

• Συγκέντρωση χρημάτων για το σκοπό σας με τη δυνατότητα P2P 

• Εύκολη ενσωμάτωση με τη χρήση Quickbooks ή λύσεις μέσω τρίτων.  

 

Μειονεκτήματα: 

• Το εύρος των δυνατοτήτων καθιστά το σύστημα δύσκολο για να διαχειριστεί  

• Ορισμένες βασικές δυνατότητες δεν περιλαμβάνονται στο πακέτο. Τα πρόσθετα μπορούν 
περιληφθούν αλλά είναι ακριβά στην αγορά.  

• Οι επαφές μπορούν να αναπαραχθούν και να προκαλέσουν σύγχυση.  

 

Κόστος: 

• Lite: $89/μήνα 

• Express: $159/μήνα 

• Essentials: $269/μήνα 

• Premier: $459/ μήνα 

• Enterprise: $799/ μήνα 

 

 

3) GiveGab 

Το GiveGab είναι μια ευέλικτη πλατφόρμα ειδικά προσαρμοσμένη για μη κερδοσκοπικούς δωρητές και 
διαχείριση σχέσεων.  

 

Χρήσεις: 

• Συμμετοχή εθελοντών και δωρητών σε μια πλατφόρμα  

• Διαχείριση εθελοντών- παρακολουθήστε τις ώρες των εθελοντών, δημοσιεύστε ευκαιρίες 
εθελοντισμού και προσλάβετε περισσότερους υποστηρικτές  

• Δωρητής CRM — διαχείριση υποστηρικτών και δεδομένων δωρητών  
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Πλεονεκτήματα: 

• Δημιουργία καμπάνιες crowdfunding με τη συμμετοχή των καλύτερων εθελοντών, δωρητών ή 
άλλων υποστηρικτών του οργανισμού, οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν μικρές καμπάνιες με 
επίκεντρο τις μεγαλύτερες σας καμπάνιες.  

• Διαδικτυακή δυνατότητα συγκέντρωσης χρημάτων  

• Διαφημίσεις που δίνουν “Giving Days”ως νέες ευκαιρίες συγκέντρωσης χρημάτων  

• Ενσωματωμένα μηνύματα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης για υποστήριξη δωρητών και 
υποστηρικτών  

• Πλήρες φάσμα δυνατοτήτων συγκέντρωσης χρημάτων, όπως δυνατότητες εγγραφής και 
ολοκλήρωσης αγοράς  

• Σύστημα εθελοντικής διαχείρισης που περιλαμβάνει παρακολούθηση ωρών και δημοσιεύσεις 
ευκαιριών  

 

Μειονεκτήματα: 

• Ορισμένοι χρήστες λένε ότι ο αριθμός των δυνατοτήτων καθιστά δύσκολη τη διαχείριση  

• Το υψηλότερο ποσοστό χρέωσης της πλατφόρμας για το δωρεάν πρόγραμμα σημαίνει ότι οι μη 
κερδοσκοπικοί οργανισμό σας πληρώνουν περισσότερα εάν η συγκέντρωση χρημάτων έχει 
καλύτερη απόδοση.  

 

Κόστος: 

• Βασικό — Δωρεάν + 7% χρέωση πλατφόρμας + χρεώσεις πιστωτικής κάρτας (2.9%) 

• Συγκέντρωση χρημάτων — $49/μήνα (απαιτείται ετήσια συνδρομή) + 4% χρέωση πλατφόρμας + 
χρεώσεις πιστωτικής κάρτας (2.9%) 

• Διαχείριση συγκέντρωσης χρημάτων & δωρητών (CRM) — $199/μήνα (απαιτείται ετήσια 
συνδρομή) + 2% χρέωση πλατφόρμας + χρεώσεις πιστωτικής κάρτας 

• Επιχείρηση — “Pricing That Fits Your Nonprofit” (προσαρμοσμένη τιμολόγηση) 

• #GivingTuesday — 0% + χρεώσεις πιστωτικής κάρτας — GiveGab αυξάνει τα τέλη του 
#GivingTuesday 

 

 

4) Hubspot CRM 

Ένα εργαλείο διαχείρισης σχέσεων πελατών που σας επιτρέπει να οργανώνετε και να παρακολουθείτε 
τους τρέχοντες και πιθανούς δωρητές/ χορηγούς σας. Σχεδιασμένο για μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, τη 
δύναμη, την ευελιξία και την τιμή του (δωρεάν) 

 

Χρήσεις: 

• Αποθηκεύει έως και 1,000,000 επαφές χωρίς ημερομηνία λήξης  

• Διαχείριση μέσω πληροφοριών και ολόκληρη τη βάση δεδομένων επαφών  
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• Μπορείτε να παρακολουθήσετε αυτόματα τις αλληλεπιδράσεις των δωρητών- είτε 
πραγματοποιούνται μέσω email, σε κοινωνικά μέσα ή τηλεφωνικά  

• Πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων από το CRM  

 

Πλεονεκτήματα: 

• Εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστικό φύλλο για παρακολούθηση, αυτό το εργαλείο είναι πολύ πιο 
ισχυρό  

• Εύκολο στη μάθηση και το μενού του είναι εύκολο στη πλοήγηση  

• Ολόκληρη η ομάδα μπορεί να μοιραστεί το σύστημα, έτσι ώστε ένα μέλος της ομάδας να μπορεί 
εύκολα να έρθει σε επαφή με έναν δωρητή, όταν ένα άλλο μέλος της ομάδας αποχωρεί  

• Η ικανότητα ταξινόμησης επιτρέπει την εύκολη προβολή των ατόμων που έχουν δωρίσει και 
εκείνων που δεν το έχουν κάνει  

• Συγχρονίζεται με το Gmail ή το Outlook για την καταγραφή κάθε επικοινωνίας  

• Οργανώνει τα πάντα για έναν συγκεκριμένο δωρητή σε ένα μέρος  

• Έχετε την επιλογή καταγραφής και αποθήκευσης συνομιλιών  

• Εργαλεία προγραμματισμού ημερολογίου και συσκέψεων  

 

Μειονεκτήματα: 

• Tο εργαλείο δεν έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί ή να εξάγει προσαρμοσμένες αναφορές 

• Ορισμένες προηγμένες λειτουργίες απαιτούν ενσωμάτωση σε άλλα προϊόντα που ενδέχεται να 
είναι δωρεάν ή όχι 

• Μπορεί να χρειαστεί πολύς χρόνος για να ρυθμίσετε όλες τις λειτουργίες για εσάς και την ομάδα 
σας 

• Ο αριθμός των χαρακτηριστικών καθιστά δύσκολη τη διαχείριση 

 

Κόστος: 

• Το Hubspot CRM είναι «δωρεάν για πάντα». Εφόσον δεν χρειάζεστε πρόσθετες λειτουργίες, δεν 
υπάρχει καμία χρέωση για τη χρήση της υπηρεσίας 

• Οι ενοποιήσεις με το Hubspot Sales και το Hubspot Marketing - που προσθέτουν πολύ περισσότερη 
ισχύ - απαιτούν συνδρομή 

 

5) Insightly 

Το Insightly είναι ένα εργαλείο διαχείρισης σχέσεων πελατών (CRM) που σας επιτρέπει να οργανώνετε και 
να παρακολουθείτε τους τρέχοντες και πιθανούς δωρητές σας, να σχεδιάζετε και να υλοποιείτε έργα. 

 

Χρήσεις: 

• Παρακολουθήστε τις σχέσεις πελατών μέσω της μοναδικής μηχανής γραφημάτων σχέσεων για 
αυτόματη καταγραφή των συνδέσμων μεταξύ επαφών, οργανισμών και επιχειρηματικών σχέσεων 
που μοιράζονται 
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• Σας επιτρέπει να στέλνετε μηνύματα απευθείας από το CRM 

• Μετατρέπετε έναν δυνητικό πελάτη σε ευκαιρία με ένα μόνο κλικ 

• Δημιουργείτε επαναλαμβανόμενες εργασίες, προγραμματίζετε ραντεβού ημερολογίου με 
δυνητικούς πελάτες ή επαφές και τους συνδέετε με έργα 

 

Πλεονεκτήματα: 

• Αυτοματοποιημένη σύλληψη δυνητικών δωρητών 

• Περιλαμβάνει εργαλεία αυτοματισμού ροής εργασίας για τη διαχείριση έργων 

• Προβολή αγωγού για να δείτε το χρονοδιάγραμμα αλληλεπιδράσεων με έναν συγκεκριμένο πελάτη 

• Αυτόματη αποστολή email και παρακολούθηση αναλυτικών στοιχείων 

• Συγχρονίζεται εύκολα με το MailChimp 

• Προσαρμοσμένες αναφορές σε κάθε επίπεδο πακέτου 

• Συνδέεται με εργαλεία και εφαρμογές που χρησιμοποιείτε ήδη 

• Περιέχει υπηρεσία διαχείρισης αρχείων για αποθήκευση εγγράφων 

• Συγχρονισμός ημερολογίου 

• Κρυπτογράφηση διαθέσιμη για την προστασία ευαίσθητων δεδομένων 

• Το σύστημα σας επιτρέπει να ορίσετε δικαιώματα βάσει ρόλου και προφίλ εντός της ομάδας σας 

• Ενσωματώνεται εύκολα με το Google και τη Microsoft 

• Ενσωματώνεται εύκολα με λογιστικά συστήματα όπως τα Quickbooks 

 

Μειονεκτήματα: 

• Η δωρεάν έκδοση επιτρέπει μόνο 2.500 επαφές, 2 προσαρμόσιμα πεδία βάσης δεδομένων και 10 
μαζικά email ανά ημέρα 

• Ορισμένοι χρήστες αναφέρουν ότι για να βρουν επαφές, πρέπει να τους αναζητήσουν ακριβώς πώς 
εισήχθησαν στο σύστημα 

 

Κόστος: 

• Δωρεάν - Έως 2 χρήστες 

• Βασικό - $ 12 $ / μήνα usd (χρεώνεται ετησίως). $ 15 $ / μήνα USD (χρεώνεται μηνιαίως) 

• Συν - 29 $ / μήνα usd (χρεώνεται ετησίως). 35 $ / μήνα usd (χρεώνεται μηνιαίως) 

• Επαγγελματικό - 49 $ / μήνα usd (χρεώνεται ετησίως). 59 $ / μήνα usd (χρεώνεται μηνιαίως) 

• Επιχειρησιακό - 99 $ / μήνα usd (χρεώνεται ετησίως). 129 $ / μήνα usd (χρεώνεται μηνιαίως) 

• Μη κερδοσκοπική έκπτωση: Οι εγγεγραμμένοι 501 (γ) (3) και οργανώσεις ΜΚΟ μπορούν να λάβουν 
έκπτωση 50% σε όλα τα προγράμματα επί πληρωμή (μετά από επαλήθευση από την υποστήριξη 
Insightly) 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΔΩΡΗΤΕΣ  

 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός σας μπορεί να εστιάσει στη 
βελτίωση των στρατηγικών μάρκετινγκ μέσω αποτελεσματικότερης επικοινωνίας με τους δωρητές σας. 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Η ευγνωμοσύνη είναι ισχυρή και ένα μήνυμα ευχαριστίας παραμένει ένας από τους πιο χρήσιμους 
τρόπους για να το εκφράσετε στους δωρητές. Μια ευχαριστήρια επιστολή εκφράζει εκτίμηση, χρησιμεύει 
ως απόδειξη και βοηθά στην οικοδόμηση μιας ισχυρότερης σχέσης με τον δότη. Η αποστολή μιας 
αποτελεσματικής επιστολής ευχαριστίας μπορεί να δώσει στον οργανισμό σας ένα πλεονέκτημα σε έναν 
κόσμο γεμάτο φιλανθρωπικούς διαγωνισμούς. 

Τι πρέπει να σας ενδιαφέρει ενώ γράφετε ευχαριστήρια γράμματα; 

1. Πρέπει να είναι έγκαιρα: Οι ειδικοί για τη συγκέντρωση χρημάτων προτείνουν να στείλετε μια 
ευχαριστήρια επιστολή - ανεξάρτητα από το εάν είναι καινούριοι ή μακροχρόνιοι δωρητές - εντός 
48-72 ωρών από τη λήψη της δωρεάς. Ο χρόνος μπορεί να διαφέρει, αλλά ο δωρητής θα πρέπει να 
θυμάται να δίνει αυτή τη δωρεά όταν λαμβάνει το ευχαριστώ. Ένα ευχαριστώ τρεις μήνες αργότερα 
είναι σαν να μην ειπώθηκε ποτέ. 

2. Πρέπει να είναι ακριβής: Είναι σωστό το όνομα και η διεύθυνση του παραλήπτη; Έχετε 
χρησιμοποιήσει το σωστά την εκφώνηση (κύριος, κυρία, κύριοι/ες); Είναι σωστή η ορθογραφία και 
γραμματική; Η μορφοποίηση του κειμένου καθιστά το γράμμα ευανάγνωστο; Όταν χρειάζεται, 
χρησιμοποιήστε το όνομα του παραλήπτη στο χαιρετισμό για περισσότερη εξατομίκευση της 
επιστολής σας.  

3. Πρέπει να επιτρέψει στον παραλήπτη να απεικονίσει την επίδραση της δωρεάς που έχει κάνει: 
Έχετε συμπεριλάβει μια ιστορία για κάποιον άνθρωπο ή κάποιο ζώο που θα ωφεληθεί από το δώρο; 
Ή έχετε χρησιμοποιήσει μια μαρτυρία από αυτό το άτομο; Οι άνθρωποι αισθάνονται πιο 
γενναιόδωροι όταν μπορούν να απεικονίσουν συγκεκριμένους ανθρώπους ή ένα ζώο που έχουν 
βοηθήσει. 

4. Πρέπει να δείξει πόσο καλά λειτουργούν τα προγράμματά σας: Συμπεριλάβετε μια παράγραφο για 
την αποστολή σας και ορισμένα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματά σας. Κρατήστε το 
σύντομο, ωστόσο. Το γράμμα πρέπει να προσπαθεί να φτάσει στην καρδιά του παραλήπτη. 
Συμπεριλάβετε αρκετά αριθμητικά δεδομένα για να αποδείξετε ότι ακολουθείτε και κάνετε ό,τι 
υπόσχεστε. 

5. Πρέπει να χρησιμοποιείτε το "Εσείς" πιο συχνά από το "Εμείς" ή το “Εγώ": Κάντε τον δωρητή ήρωα. 
Χρησιμοποιείτε συχνά τη φράση "εξαιτίας σας". Δημιουργήστε το γράμμα για τον δωρητή και τους 
ανθρώπους που βοηθούν και όχι για τον οργανισμό. Δεν είναι ώρα να καυχηθείτε για τα χρήματα 
που συγκεντρώνετε ή για τα βραβεία που έχετε κερδίσει. Πρόκειται για τον δωρητή και τι έχει 
καταστήσει δυνατό μέχρι τώρα για τον οργανισμό σας.  

6. Συμπεριλάβετε το ποσό δώρου και πληροφορίες σχετικά με τους φόρους: Είναι ολόκληρο το ποσό 
αφαιρούμενο από το φόρο ή μόνο ένα μέρος; Το IRS ορίζει ποιες νομικές δηλώσεις πρέπει να 
συμπεριληφθούν. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να βρίσκονται στο τέλος της επιστολής, αν και, 
στο κυρίως κείμενο, πρέπει να αναφέρεται το ποσό. Για παράδειγμα, "Σας ευχαριστούμε για τη 
δωρεά σας του ύψους  των 200 €." Η αναφορά του ποσού χρησιμεύει αρχικά ως επιβεβαίωση του 
ποσού και υπενθύμιση για τον δωρητή. 

7. Θα πρέπει να υπογραφεί από ένα Αξιοσημείωτο Πρόσωπο του οργανισμού: Αυτό το άτομο μπορεί 
να είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου, ο εκτελεστικός διευθυντής, ένας εθελοντής ή 
δικαιούχος της δωρεάς. Ένα υψηλόβαθμο άτομο είναι υπεύθυνο να υπογράφει για τα περισσότερα 
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ευχαριστήρια γράμματα. Ωστόσο, ορισμένες ευχαριστήριες επιστολές θα μπορούσαν να 
προέρχονται από κάποιον που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του οργανισμού σας, όπως έναν μαθητή 
που λαμβάνει υποτροφία ή τη μητέρα ενός παιδιού που επωφελείται. 

8. Περιλαμβάνει Postscript: Όταν οι άνθρωποι σαρώνουν ένα γράμμα, διαβάζουν το PS. Υπολογίστε 
και εμπερικλείστε λοιπόν αυτό το τελευταίο μήνυμα. Επαναλάβετε μια ζωτική πληροφορία και 
επαναλάβετε την ευγνωμοσύνη σας. Όταν χρειάζεται, ζητήστε από το άτομο που υπογράφει την 
επιστολή να προσθέσει μια χειρόγραφη υποσημείωση- PS- που να σας λέει ευχαριστώ ξανά ή να 
αναφέρετε κάτι προσωπικό. 

9. Δεν πρέπει να είναι μια γενική επιστολή φόρμας: Στην ιδανική περίπτωση, τα ευχαριστήρια 
γράμματα δεν πρέπει να είναι γενικά γράμματα, να ρυθμίζονται και να ξεχνιούνται. Μην αφήσετε 
τις ευχαριστίες σας να γίνουν ρουτίνα. Αν δεν έχετε τεράστιο αριθμό δωρητών, η φιλανθρωπική 
σας οργάνωση θα πρέπει να προσπαθήσει να κάνει κάθε ευχαριστήριο γράμμα μοναδικό, ώστε ο 
δωρητής να γνωρίζει ότι το γράμμα προοριζόταν ειδικά για αυτόν. 

 

Δείγμα:  

Όνομα του οργανισμού, SNGO 

Διεύθυνση • Αριθμός τηλεφώνου • Διεύθυνση αλληλογραφίας 

 

Ημερομηνία… ../… ../ ………. 

Όνομα του δωρητή 

Διεύθυνση του δωρητή 

Αγαπητέ xxxxx (Όνομα δωρητή), 

Χάρη σε εσάς, xxxxxxx (τι έχει γίνει με τη δωρεά, ποιος έχει ωφεληθεί από τη δωρεά, ποιες προϋποθέσεις έχουν 
αλλάξει για τον δικαιούχο,) 

Σας ευχαριστούμε για το πρόσφατο γενναιόδωρο δώρο € xxx (ποσό) στο xxxx (όνομα οργανισμού ή ΜΚΟ). Η 
προθυμία σας να βοηθήσετε xxxxx. (Η περιοχή χρήσης της δωρεάς) 

Χάρη σε εσάς, παρέχουμε το xxxxx (Πόσα άτομα και πώς τους βοηθούν συνολικά) 

Η δωρεά σας θα σας βοηθήσει να αγοράσουμε xxxxx (εάν αγοράσατε κάτι συγκεκριμέν με τη δωρεά, τι αγοράσατε 
και πόσα) 

Μερικές πληροφορίες σχετικά με την καμπάνια και τους στόχους της. Πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι; 

Θα θέλαμε να σας δώσουμε ένα xxxx (Μια προσφορά δώρου σχετικά με τη δωρεά & εκστρατεία) 

Το xxxxx, ο διευθυντής ανάπτυξης μας, είναι πάντα διαθέσιμος για να οργανώσει μια επίσκεψη για εσάς ή να 
απαντήσει σε τυχόν ερωτήσεις που μπορεί να έχετε. Μην διστάσετε να τον καλέσετε στο xxx (αριθμός επικοινωνίας) 
ή να τον στείλετε μέσω email στο xxxx (διεύθυνση e-mail) 

Θα θέλαμε να σας κρατήσουμε ενημερωμένους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την αποστολή του 
ενημερωτικού δελτίου μας. Μπορείτε να εγγραφείτε στον ιστότοπό μας, xxxx (οργανισμοί ή ιστότοπος της SNGO) 

 

Και πάλι, σας ευχαριστούμε για όλα όσα κάνετε για το xxx (Θέμα Δωρεάς). 

Με εκτίμηση, 

xxxxxxxxx 

Εκτελεστικός διευθυντής 

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ. xxxx (Οποιαδήποτε πρόσθετα σχόλια) 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ  

Σήμερα, όλο και περισσότερες δωρεές γίνονται στο διαδίκτυο, και η αποστολή ευχαριστήριου email είναι 
απολύτως αποδεκτή. Ωστόσο, αυτό το ευχαριστήριο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να 
ξεχωρίζει περισσότερο από ένα ταχυδρομικό ευχαριστήριο μήνυμα, επειδή καταλήγει σε μια ροή email 
για τους περισσότερους από εμάς. 

Ευχαριστώ δεν είναι χρειάζεται να σταλεί μόνο για μια δωρεά. Θα πρέπει να ευχαριστήσετε τους 
υποστηρικτές σας για ό, τι κάνουν, όπως η συμμετοχή σε μια εκδήλωση, η συμμετοχή σε μια έρευνα ή ο 
εθελοντισμός. 

Κάντε τον δωρητή το αστέρι: Χρησιμοποιήστε τη λέξη «ΕΣΕΙΣ» όσο μπορείτε. 

Πείτε στον δωρητή τα αποτελέσματα και να είστε συγκεκριμένοι: Η ιδιαιτερότητα επεκτείνεται ακόμη 
και στο να μοιράζεστε τον αριθμό των ατόμων που έχουν συγκεντρώσει χρήματα και τον αριθμό των 
ατόμων που δώρισαν ως αποτέλεσμα. Αυτό δημιουργεί μια αίσθηση ότι ανήκετε σε μια πολύ ειδική 
ομάδα ανθρώπων και τονίζει τον πολλαπλασιαστικό παράγοντα της προσπάθειας κάθε ατόμου 

Εμφάνιση μιας συγκινητικής φωτογραφίας: Δεν υπάρχει δικαιολογία για τη μη συμπερίληψη μιας 
εικόνας σε ένα ευχαριστήριο μέσω email. Οι εικόνες είναι εξαιρετικά εύκολο να προστεθούν. Βεβαιωθείτε 
ότι η εικόνα είναι ένα άτομο (ή ζώο εάν αυτό είναι το επίκεντρό σας), είναι σφιχτά πλαισιωμένο και 
μεγάλη. Θα μπορούσατε επίσης να συμπεριλάβετε ένα βίντεο, αρκεί να επικεντρώνεται σε κάποιον που 
επωφελείται από τη γενναιοδωρία του δωρητή. Κάντε το βίντεο προσβάσιμο μέσα από το ευχαριστήριο 
μήνυμα. Χωρίς κλικ σε άλλο μέρος. Οι εικόνες ενός ατόμου είναι ισχυρότερες από μια ομάδα ατόμων και 
ένα άτομο ή ομάδα είναι ισχυρότερη από τα γραφήματα, ή γραφικά. 

Συμπεριλάβετε έναν σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες: Εστιάστε στη διατήρηση των 
ευχαριστιών όσο το δυνατόν πιο απλή και ειλικρινή, αλλά παρέχετε έναν τρόπο για τον δωρητή να 
επιστρέψει στην αρχική σας σελίδα ή σε κάποια άλλη σελίδα προορισμού που θα τον τραβήξει για 
περισσότερη δράση. 

 

Δείγμα: 

Η γραμμή θέματος του email πρέπει να γράφει: "Σας ευχαριστούμε για την πρόσφατη δωρεά σας!" 
Αγαπητέ [Όνομα], 
Σας ευχαριστούμε για το δώρο των € ___. xxxxx (Πώς ξοδέψατε τη δωρεά, τι αγοράσατε;) Σας ευχαριστούμε! 
Το οικονομικό σας δώρο βοήθησε το xxxxx (Ποιος σας βοήθησε με τη δωρεά, ποιες εγκαταστάσεις παρείχατε;) 
Ένα μήνυμα από τον δικαιούχο 
Σας ευχαριστούμε και πάλι για την ταχεία ανταπόκρισή σας που ενεργοποίησε το xxxx (Οι δραστηριότητες έχουν 
γίνει από το ονομα του οργανισμού) 
Σας ευχαριστούμε για το δώρο σας € ____ σε xxxx (όνομα οργανισμού ή ΜΚΟ). Οι δωρεές, όπως οι δικές σας, μας 
εξοπλίζουν για να βοηθήσουμε στο xxxxx (τρέχουσες δραστηριότητες του ΜΚΟ) 
Με τη βοήθειά σας, θα φτάσουμε ακόμη περισσότερα xxxxxxx σε όλο τον κόσμο φέτος. 
Ακολουθεί μια σύνοψη του δώρου σας. Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση διαδικτυακά κάνοντας κλικ σε 
αυτόν τον σύνδεσμο: xxxxxx και να δείτε την απόδειξη των όσων κάνατε.  
Ποσό: xxxx € 
Τρόπος πληρωμής: Πιστωτική κάρτα Mastercard, ************ 
Ημερομηνία: ..… /…. / …… 
Ονομασία: xxxx 
Σας ευχαριστώ για τη συμπόνια σας 
Με εκτιμιση, 
xxxxxxxx, Πρόεδρος 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ   

Ανατρέξτε στην Ενότητα 1 για ένα πρότυπο προγράμματος συγκέντρωσης χρημάτων 

Σύνδεσμος: 
https://drive.google.com/drive/folders/1Kn6mzPRHMIFRZSfoshv0w5eSINvm4jt3?usp=sharing 

  

about:blank
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ GDPR ΠΡΟΣ ΑΛΛΑΓΗ + COOKIES + PRIVACY  

 

Ποιες είναι οι αρχές στην καρδιά της προστασίας δεδομένων; 

Υπάρχουν έξι αρχές που πρέπει να ακολουθούν οι ΜΚΟ και οι φιλανθρωπικές οργανώσεις κατά την 
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Αυτές οι αρχές καθορίζονται στο DPA 2018 και συνοψίζονται 
παρακάτω: 

1. Η επεξεργασία πρέπει να γίνεται δίκαια, νόμιμα και με διαφανή τρόπο. Αυτό σημαίνει δύο 
πράγματα: 

• Να είστε διαφανείς με τα άτομα που έχουν κοινοποιήσει τα προσωπικά τους δεδομένα μαζί 
σας.  

• ΜΚΟ και οι φιλανθρωπικές οργανώσεις πρέπει να ξέρουν εκ των προτέρων τον τρόπο 
επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, για τι σκοπό και αν θα κοινοποιηθεί σε 
οποιονδήποτε άλλο. 

• Με νόμιμη βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων των 
δεδομένων. Υπάρχει ένας αριθμός νόμιμων βάσεων που θα μπορούσαν να βασιστούν. Για 
παράδειγμα, οι ΜΚΟ ή μια φιλανθρωπική οργάνωση έχει ένα νόμιμο ενδιαφέρον για την 
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, ή έχει αποκτήσει οργάνωση τη συγκατάθεση του 
υποκειμένου των δεδομένων. 

2. Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να λαμβάνονται για σαφή και καθορισμένο σκοπό. Για 
παράδειγμα, δεν μπορεί να συλλέγονται για έναν σκοπό και να γίνονται χρήση για άλλο σκοπό. Οι 
ΜΚΟ και οι φιλανθρωπικές οργανώσεις πρέπει να χρησιμοποιούν προσωπικά δεδομένα με τον 
τρόπο που έλεγαν στα υποκείμενα ότι θα χρησιμοποιηθούν. 

3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται πρέπει να είναι επαρκή, σχετικά και όχι 
υπερβολικά. Οι ΜΚΟ και οι φιλανθρωπικές οργανώσεις συλλέγουν προσωπικά δεδομένα για 
συγκεκριμένο σκοπό  - θα πρέπει να συλλέγουν τα απαραίτητα για την επίτευξη αυτού του σκοπού. 

4. Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι ακριβή και ενημερωμένα. 
5. Τα προσωπικά δεδομένα δεν πρέπει να διατηρούνται περισσότερο από ό, τι είναι απαραίτητο. Οι 

ΜΚΟ και οι φιλανθρωπικές οργανώσεις πρέπει να διαγράφουν τα στοιχεία όταν δεν απαιτούνται 
πλέον. 

6. Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διατηρούνται ασφαλή. Οι ΜΚΟ και οι φιλανθρωπικές 
οργανώσεις πρέπει να διασφαλίζουν ότι έχουν ισχυρά φυσικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας για την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

 

Μπορείτε να βρείτε πρότυπα για το απόρρητο και τις πολιτικές cookie. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 

Τελευταία ενημέρωση: (προσθήκη ημερομηνίας) 

Η εταιρεία μου (αλλάξτε αυτό) ("εμείς", "εμείς" ή "μας") λειτουργεί στην ιστοσελίδα: 
http://www.mysite.com  (αλλάξτε αυτό) (η "Ιστοσελίδα"). Αυτή η σελίδα σας ενημερώνει για τις πολιτικές 
μας σχετικά με τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων.  

Προσωπικά στοιχεία που λαμβάνουμε από χρήστες του Ιστότοπου. 

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο για την παροχή και τη βελτίωση του ιστότοπου. 
Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο, συμφωνείτε με τη συλλογή και τη χρήση πληροφοριών σύμφωνα με 
αυτήν την πολιτική. 

http://www.mysite.com/
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Συλλογή και χρήση πληροφοριών 

Κατά τη χρήση του ιστότοπού μας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας παράσχετε ορισμένες προσωπικές  
αναγνωρίσιμες πληροφορίες που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Οι 
προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν διάφορες πληροφορίες, αλλά να 
περιορίζονται και μόνο στο όνομά σας ("Προσωπικά στοιχεία"). 

Δεδομένα καταγραφής 

Όπως πολλοί χειριστές ιστότοπων, έτσι και εμείς συλλέγουμε πληροφορίες που στέλνει το πρόγραμμα 
περιήγησής σας κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας ("Δεδομένα καταγραφής"). 

Αυτά τα δεδομένα καταγραφής ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως τη διεύθυνση 
πρωτοκόλλου διαδικτύου του υπολογιστή σας ("IP"), τύπος προγράμματος περιήγησης, έκδοση 
προγράμματος περιήγησης, οι σελίδες του ιστότοπού μας που επισκέπτεστε, η ώρα και η ημερομηνία 
της επίσκεψής σας, ο χρόνος που αφιερώνετε σε αυτές τις σελίδες και άλλα στατιστικά στοιχεία. 

Επιπλέον, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε υπηρεσίες τρίτων όπως το Google Analytics που συλλέγουν, 
παρακολουθούν και αναλύουν αυτά τα στοιχεία.  

Η ενότητα Δεδομένα καταγραφής προορίζεται για επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν αναλυτικά στοιχεία 
ή υπηρεσίες παρακολούθησης σε ιστότοπους ή εφαρμογές, όπως το Google Analytics. 

Διαβιβάσεις 

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να επικοινωνήσουμε μαζί σας με 
ενημερωτικά δελτία, μάρκετινγκ ή διαφημιστικά μηνύματα κλπ. 

Η ενότητα Επικοινωνίες αφορά επιχειρήσεις που ενδέχεται να επικοινωνήσουν με χρήστες μέσω email 
(email - ενημερωτικά δελτία) ή άλλες μεθόδους. 

 

Cookies 

Τα cookies είναι αρχεία με μικρό αριθμό δεδομένων, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν ένα ανώνυμο 
μοναδικό αναγνωριστικό. 

Τα cookies αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας από έναν ιστότοπο και αποθηκεύονται στον 
σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. 

Όπως πολλοί ιστότοποι, χρησιμοποιούμε "cookie" για τη συλλογή πληροφοριών. Μπορείτε να δώσετε 
εντολή στο πρόγραμμα περιήγησής σας να απορρίψει όλα τα cookies ή για να δείξει πότε αποστέλλεται 
ένα cookie. Ωστόσο, εάν δεν αποδέχεστε τα cookies, μπορείτε να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
ορισμένα τμήματα του ιστότοπού μας. 

Ασφάλεια 

Η ασφάλεια των προσωπικών σας στοιχείων είναι σημαντική για εμάς, αλλά να θυμάστε ότι δεν υπάρχει 
μέθοδος για πλήρη ασφάλεια. Η μετάδοση μέσω Διαδικτύου ή η μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης 
είναι 100% ασφαλής. Ενώ προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε εμπορικά αποδεκτά μέσα για την 
προστασία των Προσωπικών σας Πληροφοριών, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε απόλυτη ασφάλεια. 

Αλλαγές στη Πολιτική απορρήτου 

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει από την (ημερομηνία προσθήκης) και θα παραμείνει σε ισχύ εκτός 
από οποιαδήποτε αλλαγές στις διατάξεις της στο μέλλον, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ αμέσως μετά τη 
δημοσίευσή τους σε αυτό σελίδα. 

Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώσουμε ή να αλλάξουμε την Πολιτική απορρήτου μας ανά πάσα 
στιγμή και πρέπει να ελέγχετε την πολιτική απορρήτου περιοδικά. Η συνεχής χρήση της Υπηρεσίας μετά 
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την ανάρτηση τυχόν τροποποιήσεων στην πολιτική απορρήτου σε αυτήν τη σελίδα θα αποτελεί την 
αναγνώρισή σας για τις τροποποιήσεις και τη δική σας συναίνεση, να συμμορφώνεστε και να δεσμεύεστε 
από την τροποποιημένη Πολιτική Απορρήτου. 

Εάν πραγματοποιήσουμε σημαντικές αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, θα σας ειδοποιήσουμε 
είτε μέσω email στην διεύθυνση που μας έχετε παράσχει, ή τοποθετώντας μια εμφανή ειδοποίηση στον 
ιστότοπό μας. 

Επικοινωνήστε μαζί μας 

Εάν έχετε απορίες σχετικά με αυτήν την Πολιτική απορρήτου, επικοινωνήστε μαζί μας. 

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ COOKIE 

Τελευταία ενημέρωση [ημέρα μήνα, έτος] 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

[Όνομα επιχειρηματικής οντότητας] ("εμείς" ή "εμάς" ή "μας") ενδέχεται να χρησιμοποιούν cookie, 
εικονοστοιχεία παρακολούθησης και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης όταν επισκέπτεστε τον 
ιστότοπό μας [Όνομα ιστότοπου.com], συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε άλλης φόρμας μέσων, 
ιστότοπος για κινητές συσκευές ή εφαρμογές για κινητές συσκευές που σχετίζονται ή συνδέονται με αυτό 
(συλλογικά, ο "Ιστότοπος") για την προσαρμογή του ιστότοπου και τη βελτίωση της εμπειρίας σας. 

Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική ανά πάσα στιγμή και για 
οποιονδήποτε λόγο. Θα σας ειδοποιήσουμε για τυχόν αλλαγές ενημερώνοντας την ημερομηνία 
"Τελευταία ενημέρωση" αυτής της Πολιτικής Cookie. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις θα ισχύουν αμέσως 
μετά την ανάρτηση της ενημερωμένης Πολιτικής Cookie στον Ιστότοπο και παραιτείται το δικαίωμα 
λήψης συγκεκριμένης ειδοποίησης για κάθε τέτοια αλλαγή ή τροποποίηση. 

Σας συνιστούμε να ελέγχετε περιοδικά αυτήν την Πολιτική Cookie για να ενημερώνεστε για αλλαγές. Θα 
θεωρείται ότι έχετε ενημερωθεί και θα θεωρείται ότι έχετε αποδεχτεί τις αλλαγές σε οποιαδήποτε 
αναθεωρημένη Πολιτική από τη συνεχιζόμενη χρήση του Ιστότοπου μετά την ημερομηνία δημοσίευσης 
αυτής της αναθεωρημένης Πολιτικής. 

ΧΡΗΣΗ COOKIES 

Το "cookie" είναι μια σειρά πληροφοριών που σας εκχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό που 
αποθηκεύουμε στον υπολογιστή σας. Το πρόγραμμα περιήγησής σας στη συνέχεια παρέχει αυτό το 
μοναδικό αναγνωριστικό για χρήση κάθε φορά που υποβάλλετε ένα ερώτημα στον Ιστότοπο. 
Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπο για, μεταξύ άλλων, να παρακολουθούμε τις υπηρεσίες που έχετε 
χρησιμοποιήσει, να καταγράφουμε πληροφορίες εγγραφής, να καταγράφουμε τις προτιμήσεις των 
χρηστών μας, να σας κρατάμε συνδεδεμένους στον ιστότοπο, να διευκολύνουμε τις διαδικασίες αγοράς 
και να παρακολουθούμε τις σελίδες που επισκέπτεστε. Τα cookie μας βοηθούν να κατανοήσουμε πώς 
χρησιμοποιείται ο ιστότοπος και να βελτιώσουμε την εμπειρία χρήστη σας. 

ΤΥΠΟΙ COOKIES 

Οι ακόλουθοι τύποι cookie μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο: 

Διαφημιστικά Cookies 
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Τα cookies διαφήμισης τοποθετούνται στον υπολογιστή σας από διαφημιζόμενους και διακομιστές 
διαφημίσεων, προκειμένου να εμφανίζουν διαφημίσεις που πιθανότατα να σας ενδιαφέρουν. Αυτά τα 
cookies επιτρέπουν στους διαφημιζόμενους και τους διακομιστές διαφημίσεων να συλλέγουν 
πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας στον Ιστότοπο και σε άλλους ιστότοπους, να εναλλάσσουν 
τις διαφημίσεις που αποστέλλονται σε έναν συγκεκριμένο υπολογιστή και να παρακολουθούν τη 
συχνότητα προβολής μιας διαφήμισης και από ποιον. Αυτά τα cookie συνδέονται με έναν υπολογιστή και 
δεν συλλέγουν προσωπικές πληροφορίες για εσάς. 

Cookies Analytics 

Τα cookies Analytics παρακολουθούν τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες έφτασαν στον Ιστότοπο και πώς 
αλληλεπιδρούν και μετακινούνται στον Ιστότοπο. Αυτά τα cookie μας ενημερώνουν ποιες δυνατότητες 
λειτουργούν καλύτερα στον ιστότοπο και ποιες δυνατότητες μπορούν να βελτιωθούν στον ιστότοπο. 

Τα Cookies μας 

Τα cookies μας είναι «cookies πρώτου μέρους» και μπορεί να είναι είτε μόνιμα είτε προσωρινά. Αυτά 
είναι απαραίτητα cookies, χωρίς τα οποία ο ιστότοπος δεν θα λειτουργεί σωστά ή δεν θα μπορεί να 
παρέχει συγκεκριμένες δυνατότητες και λειτουργίες. Ορισμένα από αυτά ενδέχεται να 
απενεργοποιηθούν μετά από επιλογή σας στο πρόγραμμα περιήγησής σας, αλλά ενδέχεται να 
επηρεάσουν τη λειτουργικότητα του ιστότοπου. 

Cookies εξατομίκευσης 

Τα cookies εξατομίκευσης χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση επαναλαμβανόμενων επισκεπτών στον 
ιστότοπο. Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies για να καταγράψουμε το ιστορικό περιήγησής σας, τις 
σελίδες που έχετε επισκεφτεί και τις ρυθμίσεις και τις προτιμήσεις σας κάθε φορά που επισκέπτεστε τον 
Ιστότοπο. 

Cookies ασφαλείας 

Τα cookies ασφαλείας βοηθούν στον εντοπισμό και την πρόληψη κινδύνων ασφαλείας. Χρησιμοποιούμε 
αυτά τα cookies για τον έλεγχο ταυτότητας των χρηστών και την προστασία των δεδομένων χρήστη από 
μη εξουσιοδοτημένα μέρη. 

Cookies διαχείρισης ιστότοπου 

Τα cookies διαχείρισης ιστότοπου χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση της ταυτότητάς σας ή της 
περιόδου σύνδεσης στον Ιστότοπο, έτσι ώστε να μην αποσυνδεθείτε απροσδόκητα και τυχόν 
πληροφορίες που εισάγετε διατηρούνται από σελίδα σε σελίδα. Αυτά τα cookies δεν μπορούν να 
απενεργοποιηθούν μεμονωμένα, αλλά μπορείτε να απενεργοποιήσετε όλα τα cookie στο πρόγραμμα 
περιήγησής σας. 

Cookies τρίτων 

Τα cookies τρίτων ενδέχεται να τοποθετηθούν στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο από 
εταιρείες που εκτελούν συγκεκριμένες υπηρεσίες που προσφέρουμε. Αυτά τα cookies επιτρέπουν στα 
τρίτα μέρη να συλλέγουν και να παρακολουθούν συγκεκριμένες πληροφορίες για εσάς. Αυτά τα cookie 
μπορούν να απενεργοποιηθούν επιλέγοντας το εσείς στο πρόγραμμα περιήγησής σας. 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ COOKIES 

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης έχουν ρυθμιστεί να δέχονται cookies από προεπιλογή. 
Ωστόσο, μπορείτε να καταργήσετε ή να απορρίψετε τα cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματος 
περιήγησής σας. Λάβετε υπόψη ότι τέτοια ενέργεια μπορεί να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα και τη 
λειτουργικότητα του Ιστότοπου. 
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ελέγχου των cookies, ελέγξτε το πρόγραμμα 
περιήγησης ή τις ρυθμίσεις της συσκευής σας για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ελέγχετε ή να 
απορρίπτετε τα cookies ή να επισκεφτείτε τον ιστότοπο των προγραμμάτων περιήγησης. 

ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Εκτός από τα cookies, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ιστοφάρους, ετικέτες εικονοστοιχείων και άλλες 
τεχνολογίες παρακολούθησης στον Ιστότοπο για να βοηθήσουμε στην προσαρμογή του Ιστότοπου και 
στη βελτίωση της εμπειρίας σας. Ένα "web beacon" ή "pixel tag" είναι ένα μικρό αντικείμενο ή εικόνα 
ενσωματωμένη σε μια ιστοσελίδα ή email. Χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση του αριθμού των 
χρηστών που έχουν επισκεφθεί συγκεκριμένες σελίδες και έχουν δει email, και συλλέγουν άλλα 
στατιστικά δεδομένα. Συλλέγουν μόνο ένα περιορισμένο σύνολο δεδομένων, όπως αριθμό cookie, ώρα 
και ημερομηνία προβολής σελίδας ή email, καθώς και περιγραφή της σελίδας ή του email στο οποίο 
βρίσκονται. Δεν είναι δυνατή η απόρριψη σημάτων Web και ετικετών pixel. Ωστόσο, μπορείτε να 
περιορίσετε τη χρήση τους ελέγχοντας τα cookie που αλληλεπιδρούν μαζί τους. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε πληροφορίες που 
συλλέγονται από cookie και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης, ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου 
μας [ΚΛΙΚ ΕΔΩ] / δημοσιεύτηκε στον Ιστότοπο. Αυτή η Πολιτική Cookie αποτελεί μέρος και 
ενσωματώνεται στην Πολιτική απορρήτου μας. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο, συμφωνείτε ότι 
δεσμεύεστε από αυτήν την Πολιτική Cookie και την Πολιτική απορρήτου μας. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 

Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με αυτήν την Πολιτική cookie, επικοινωνήστε μαζί μας στη 
διεύθυνση: 

[Ονομα εταιρείας] 

[Διεύθυνση] 

[Πόλη, πολιτεία Zip] 

[Τηλεφωνικό νούμερο] 

[Αριθμός φαξ] 

[ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ] 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΣΗ 

 

Με εκατομμύρια ανθρώπους που δραστηριοποιούνται σε πλατφόρμες κοινωνικών μέσων κάθε μέρα σε 
όλο τον κόσμο, οι χρήστες πρέπει να συμμορφώνονται με τα πρότυπα πρωτοκόλλου όταν αλληλεπιδρούν 
μεταξύ τους. Όπως και με την αλληλεπίδραση πρόσωπο με πρόσωπο μεταξύ ανθρώπων, είναι σημαντικό 
να διατηρηθεί η ίδια εθιμοτυπία και στα διαδικτυακά κοινωνικά μέσα. 

Ενώ η αλληλεπίδραση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θεωρείται ως πολύ λιγότερο προσωπική μορφή 
επικοινωνίας, δεν είναι λιγότερο σημαντικό να σέβεστε και να εκτιμάτε άλλους διαδικτυακούς χρήστες. 
Υπάρχουν ορισμένες συμπεριφορές που πρέπει να αποφεύγετε και άλλες που πρέπει πάντα να έχετε κατά 
νου όταν αλληλεπιδράτε στα κοινωνικά μέσα. Δεδομένου ότι οι ΜΚΟ επικοινωνούν επίσης με τους 
δωρητές τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτές οι αξίες είναι επίσης σημαντικές για αυτούς.

 

Πηγή: https://digitalschoolofmarketing.co.za/blog/what-is-social-media-etiquette/ 

 

Πρότυπα/Δείγματα αναρτήσεων συλλογής χρημάτων κοινωνικών μέσων. Εδώ είναι μερικά πρότυπα 
δημοσίευσης κοινωνικών μέσων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να βοηθήσετε στη συγκέντρωση 
χρημάτων σας! 

 

 

 

 

about:blank
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ΔΕΙΓΜΑ 1) 
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Δείγμα 2) 
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Δείγμα 3) 

 

Πηγή: https://www.postermywall.com/index.php 

Αυτός ο ιστότοπος έχει δωρεάν επιλογή συμμετοχής. Μπορείτε να κάνετε λήψη προτύπων δωρεάν και να 
τα επεξεργαστείτε χρησιμοποιώντας τον ηλεκτρονικό επεξεργαστή. 

 

about:blank

