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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.  
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ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΙΑΣ ΜΚΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

 

Μαθήματα MOOC  

https://www.mooc-list.com/course/essentials-nonprofit-strategy-philanthropy-university 

Αυτό το μάθημα θα σας βοηθήσει να έχετε σημαντικό αντίκτυπο, αναπτύσσοντας επιτυχημένες 
στρατηγικές και επιτυγχάνοντας τους στόχους του οργανισμού σας. Σε αυτό το δωρεάν, διαδικτυακό 
μάθημα που απευθύνεται σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, μπορείτε να μάθετε πώς να 
αναλαμβάνετε τα βασικά στοιχεία της μη κερδοσκοπικής στρατηγικής, σε τέσσερα μαθήματα: καθορισμός 
του προβλήματος, προσδιορισμός των αναγκών και συμφερόντων των δικαιούχων, σχεδιασμός μιας 
θεωρίας αλλαγής και πλάνου εφαρμογής, και καθορισμός κριτηρίων αξιολόγησης. 

https://www.mooc-list.com/course/managing-humanitarian-sector-humanitarian-leadership-academy 

Η αποτελεσματική ηγεσία και διαχείριση είναι ζωτικής σημασίας για έναν οργανισμό, ώστε να 
διασφαλίσει την εξαιρετική του πορεία. Αυτό το μάθημα περιλαμβάνει δραστηριότητες που εστιάζουν 
στην πρακτική ανάπτυξη βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και την εφαρμογή τους για τη βελτίωση 
των δεξιοτήτων ηγεσίας και διαχείρισης. 

 

 

Φόρουμ 

https://www.peertopeerforum.com/ 

Αυτό το φόρουμ φέρνει σε επαφή άτομα από πολλές οργανώσεις για να συνεργαστούν πάνω σε έργα και 
να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον. Μπορείτε να βρείτε και άλλες παρόμοιες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο. 

 

  

https://www.mooc-list.com/course/essentials-nonprofit-strategy-philanthropy-university
https://www.mooc-list.com/course/managing-humanitarian-sector-humanitarian-leadership-academy
https://www.peertopeerforum.com/
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ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

 

Παρακάτω θα βρείτε ένα πίνακα βασικών χαρακτηριστικών διαφορετικών πλατφορμών, που θα σας 
βοηθήσει να επιλέξετε τα διαδικτυακά εργαλεία που χρειάζεστε για την εκστρατεία fundraising. 

ΕΑΝ ΨΑΧΝΕΤΕ ΓΙΑ ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΑΥΤΟ ΓΛΩΣΣΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ QR CODE 

• Επώνυμες 

σελίδες  δωρεών 

• Εισιτήρια και 

εγγραφή 

• Peer-to-Peer 

fundraising 

CLASSY - μια δωρεάν 

επιλογή fundraising. 

Προσφέρει μια βασική 

έκδοση δωρεάν και τη 

δυνατότητα 

προσαρμοσμένων τιμών. 

 
 

https://www.classy

.org/  

• Αναφορά 

• Παρακολούθηση 

σχέσεων με την 

πάροδο του 

χρόνου 

• Ενσωματώσεις 

BLOOMERANG - εργαλείο 

διαχείρισης βάσης 

δεδομένων δωρητών, το 

οποίο παρέχει πρότυπα, 

κάνει αναφορές, 

δημιουργεί και 

προγραμματίζει email, 

ενημερωτικά δελτία κ.λπ. 

Προσφέρει μια βασική 

έκδοση δωρεάν και η 

τιμολόγηση ξεκινά από 19$ 

/ μήνα. 

 

 

https://bloomeran

g.co 
 

https://www.classy.org/
https://www.classy.org/
https://bloomerang.co/
https://bloomerang.co/
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• Δοκιμή A / B 

• Πρότυπα 

• Ανταπόκριση σε 

κινητά 

To Mail Chimp μπορεί να 

σας βοηθήσει να αυξήσετε 

το κοινό σας με φόρμες 

εγγραφής και να 

προσεγγίσετε τα σωστά 

άτομα στο Facebook, το 

Instagram και σε ολόκληρο 

το διαδίκτυο. 

Προσφέρει μια βασική 

έκδοση δωρεάν και η 

τιμολόγηση ξεκινά από 

9,99 $ / μήνα. 

 

 

 

https://mailchimp.

com  

• Μηνιαία τέλη 

δωρεάς 

• Συναλλαγές με 

διαφορετικά 

νομίσματα 

Το PATREON δουλεύει 

μέσω μηνιαίων αμοιβών 

και επιβραβεύσεων σε 

διαφορετικά επίπεδα 

δωρεών για το fundraising. 

Εντελώς δωρεάν για να 

ξεκινήσετε, η πλατφόρμα 

θα σας χρεώσει ένα μικρό 

ποσοστό ανάλογα με τα 

κέρδη σας. 

 

 

 

 

 

 

https://www.patre

on.com/ 
 

https://mailchimp.com/
https://mailchimp.com/
https://www.patreon.com/
https://www.patreon.com/
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• Εύκολη 

διαχείριση από 

το κινητό σας 

τηλέφωνο 

• Δημιουργία 

εντύπων δωρεάς 

και πολλών 

άλλων 

προϊόντων 

Το Raklet είναι μια 

εφαρμογή διαχείρισης 

πλήθους που σας 

επιτρέπει να διαχειρίζεστε 

φόρμες, πληρωμές, προφίλ 

χορηγών. 

Προσφέρει μια βασική 

έκδοση δωρεάν και η 

τιμολόγηση ξεκινά από 49 

$ / μήνα. 

Σε όλες 

τις 

γλώσσες 

της ΕΕ 

 

 

https://hello.raklet

.com 

 

• Εύκολη 

ενσωμάτωση 

φόρμας δωρεάς 

για οποιαδήποτε 

ιστοσελίδα 

• Λειτουργία 

κοινής χρήσης 

κοινωνικών 

μέσων 

• Προφίλ και 

ενοποίηση 

δωρητών 

Το Donorbox 

περιλαμβάνει μια φόρμα 

δωρεάς που είναι 

εύχρηστη και μπορεί να 

ενσωματωθεί στην 

ιστοσελίδα ή ως 

αναδυόμενο παράθυρο. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

ως τρόπος για τους 

δωρητές να μοιράζονται 

τις δωρεές τους. Επίσης 

διατηρεί αρχείο δωρεών, 

προφίλ, συχνότητα κ.λπ. 

Εντελώς δωρεάν για να 

ξεκινήσετε, η πλατφόρμα 

θα χρεώσει το 1,5% του 

τέλους της πλατφόρμας 

στα κέρδη + επιπλέον 

έξοδα πληρωμών. 

Σε όλες 

τις 

γλώσσες 

της ΕΕ 

 

 

https://donorbox.o

rg/ 

 

 

Μπορείτε να συγκρίνετε κριτικές και δυνατότητες άλλων λογισμικών fundraising στο Nonprofit Software 

Research: https://www.capterra.com/fundraising-software/?srchid=175897&pos=1  

https://hello.raklet.com/
https://hello.raklet.com/
https://donorbox.org/
https://donorbox.org/
https://www.capterra.com/fundraising-software/?srchid=175897&pos=1
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ)  

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ & 

ΛΟΓΟΤΥΠΟ 
QR CODE 

Techsoup 

Η Techsoup είναι μια μη 

κερδοσκοπική οργάνωση 

που διευκολύνει την 

πρόσβαση σε λογισμικό 

και τεχνολογίες για ΜΚΟ, 

παρέχοντας βοήθεια σε 

έργα της πλατφόρμας, 

όπως λογισμικό, 

ιστοσελίδες crowdfunding, 

SEO, υπηρεσίες cloud κ.λπ. 

Αυτή η οργάνωση έχει 

βοηθήσει ΜΚΟ σε όλο τον 

κόσμο και μπορεί να 

παρέχει εξατομικευμένη 

τεχνική βοήθεια για κάθε 

οργανισμό. Σε κάθε χώρα, 

μπορείτε να βρείτε μια 

παρόμοια οργάνωση που 

συνεργάζεται με το 

TechSoup και μπορεί να 

σας βοηθήσει να βρείτε 

λύσεις σε αυτού του 

είδους τα προβλήματα. Η 

Techsoup συνεργάζεται με 

πολλές άλλες εταιρείες, 

όπως η Microsoft, η 

Airbnb, η Adobe, το 

TeamViewer ή το Google 

για ΜΚΟ, και μπορείτε να 

βρείτε εξαιρετικές 

προσφορές προηγμένης 

τεχνολογίας. 

 

 

https://www.techsoup

.org/  

https://www.techsoup.org/
https://www.techsoup.org/
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Google για ΜΚΟ 

Η Google προσφέρει 

δωρεάν διαφημίσεις, 

λογισμικό και καθημερινή 

εφαρμογή. Ανάμεσα σε 

όλα όσα παρέχει η Google 

για ΜΚΟ, μπορείτε να 

βρείτε το πακέτο της 

Google, όπως drive, docs, 

Gmail και ημερολόγιο, 

διαφημίσεις Google για 

ΜΚΟ, ειδικά προφίλ για 

ΜΚΟ στο Youtube και 

άλλα. Αυτή η πλατφόρμα 

είναι επίσης συνδεδεμένη 

με το Techsoup, οπότε 

μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε όλα τα 

εργαλεία που προσφέρει η 

Google για ΜΚΟ και επίσης 

όλη τη βοήθεια που 

παρέχει το TechSoup. 

 

https://www.google.c

om/nonprofits/  

PayPal για ΜΚΟ 

Το Paypal επιτρέπει την 

ενσωμάτωση κουμπιού 

δωρεάς στην ιστοσελίδα 

σας και σε άλλες συσκευές 

για fundraising. Τα 

δεδομένα του δωρητή 

παραμένουν ιδιωτικά. 

Αυτή είναι μια πλατφόρμα 

πολύ εύκολη στη χρήση, με 

μεγάλη εμβέλεια, καθώς 

έχει πολλούς χρήστες σε 

όλο τον κόσμο. Η 

πλατφόρμα κρατάει ένα 

μικρό ποσό σε κάθε 

συναλλαγή. 

 

 

 

https://www.paypal.c

om/us/webapps/mpp/

nfp 

 

 

  

https://www.google.com/nonprofits/
https://www.google.com/nonprofits/
https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/nfp
https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/nfp
https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/nfp
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΕΘΝΙΚΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ)  

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ & ΛΟΓΟΤΥΠΟ QR CODE 

Κέντρο 

Υποστήριξης 

ΜΚΟ 

(Κύπρος) 

Ένας ανεξάρτητος μη 

κυβερνητικός, μη 

κερδοσκοπικός οργανισμός 

αφιερωμένος στην 

ανάπτυξη και ενίσχυση της 

κοινωνίας. Μεταξύ άλλων, 

το Κέντρο Υποστήριξης 

ΜΚΟ οργανώνει 

εκπαιδευτικά 

προγράμματα για άτομα ή 

ομάδες που ενδιαφέρονται 

να ιδρύσουν ΜΚΟ. 

 

 

https://ngo-sc.org/ 
 

GoGetFunding 

 

(Διεθνώς & 
Κύπρος) 

Ακόμα κι αν το 

GoGetFunding δεν είναι μια 

κυπριακή διαδικτυακή 

πλατφόρμα crowdfunding, 

χρησιμοποιείται συχνά από 

Κύπριους πολίτες για να 

συγκεντρώσουν χρήματα 

για συγκεκριμένες 

δραστηριότητες. 

 

 

https://gogetfunding.com/cam

paigns/?country=cy  

Mesenaatti.me 

(Φινλανδία) 

Το Mesenaatti.me 

ιδρύθηκε το 2013 ως 

υπηρεσία crowdfunding 

στη Φινλανδία. Πρόκειται 

για μια διαδικτυακή 

πλατφόρμα υπηρεσιών,  

που φέρνει σε επαφή τους 

χρηματοδότες με τις ΜΚΟ. 

 

 

https://mesenaatti.me/en 
 

https://ngo-sc.org/
https://gogetfunding.com/campaigns/?country=cy
https://gogetfunding.com/campaigns/?country=cy
https://mesenaatti.me/en/
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Fellow Finance 

(Φινλανδία) 

Το Fellow Finance είναι μια 

αγορά για πιστούς 

καταναλωτές και 

επιχειρηματικούς 

δανειολήπτες και 

επενδυτές που αναζητούν 

σταθερή ταμειακή ροή με 

σταθερές αποδόσεις. 

 

 

https://www.fellowfinance.com

/ 

 

Vauraus 

(Φινλανδία) 

Το Vauraus ιδρύθηκε για να 

ενισχύσει τη 

χρηματοδότηση και την 

ανάπτυξη των ΜΜΕ στη 

Φινλανδία. Στόχος του 

είναι να υποστηρίξει την 

επιχειρηματικότητα και την 

οικονομική ανάπτυξη των 

ΜΜΕ. 

 

https://vauraus.fi/in-english/ 

 
 

Stifter-helfen - 

Haus des 

Stiftens 

(Γερμανία) 

Το “Stifter helfen” 

προσφέρει δωρεές 

πληροφορικής / λογισμικό 

σε ειδικούς όρους (π.χ. 

χαμηλότερη τιμή) και 

υπηρεσίες πληροφορικής 

σε μη κερδοσκοπικούς 

οργανισμούς. 

 

https://www.stifter-helfen.de/ 

  

Startnext 

(Γερμανία) 

Πρόκειται για μια 

πλατφόρμα crowdfunding 

που χρησιμοποιείται 

ευρέως για όλα τα είδη 

έργων, ιδεών, οργανισμών, 

νεοσύστατων  

επιχειρήσεων στη 

Γερμανία. 

 

 

https://www.startnext.com/  

https://www.fellowfinance.com/
https://www.fellowfinance.com/
https://vauraus.fi/in-english/
https://www.stifter-helfen.de/
https://www.startnext.com/
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99Funken 

(Γερμανία) 

Πρόκειται για μια 

πλατφόρμα crowdfunding 

του γερμανικού Sparkasse 

(τράπεζα ταμιευτηρίου), η 

οποία εκτός από την 

κανονική 

συγχρηματοδότηση 

παρέχει επίσης τη 

δυνατότητα 

συγχρηματοδότησης ενός 

έργου από την 

περιφερειακή Sparkasse. 

 

https://www.99funken.de/ 
 

Helpedia 

(Γερμανία) 

Αυτή η πλατφόρμα παρέχει 

τη δυνατότητα δωρεών 

προσωπικών καταστάσεων 

λόγω ενός γεγονότος π.χ. 

γενέθλια. 

 

https://helpedia.de/  

Sozialspende.de 

(Γερμανία) 

Αυτή είναι μια πλατφόρμα 

για τη διευκόλυνση 

χρηματικών δωρεών ή 

δωρεών σε είδος για 

κοινωνικούς σκοπούς. Οι 

οργανισμοί μπορούν να 

εγγράψουν τον οργανισμό 

τους για να λάβουν δωρεές. 

 

https://www.sozialspende.de/ 
 

Schulengel 

(Γερμανία) 

Μέσω αυτής της 

πλατφόρμας, οι οργανισμοί 

μπορούν να 

υποστηριχθούν μέσω της 

αγοράς από ένα 

διαδικτυακό κατάστημα, 

δημιουργώντας μια μικρή 

δωρεά. Οι οργανισμοί 

μπορούν να εγγραφούν για 

να λάβουν δωρεές. 

 

https://www.schulengel.de/  

https://www.99funken.de/
https://helpedia.de/
https://www.sozialspende.de/
https://www.schulengel.de/
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WeCanHelp 

(Γερμανία) 

Μέσω αυτής της 

πλατφόρμας, οι οργανισμοί 

μπορούν να 

υποστηριχθούν μέσω της 

αγοράς από ένα 

διαδικτυακό κατάστημα, 

δημιουργώντας μια μικρή 

δωρεά. Οι οργανισμοί 

μπορούν να εγγραφούν για 

να λάβουν δωρεές. 

 

https://www.wecanhelp.de/ 
 

HIGGS 

(Ελλάδα) 

Είναι ένας οργανισμός που 
στοχεύει στην ενίσχυση των 
ΜΚΟ στην Ελλάδα, μέσω 
εκπαιδευτικών και 
υποστηρικτικών 
προγραμμάτων και 
δραστηριοτήτων που 
πραγματοποιούνται. 

 

https://higgs3.org 
 

Give&Fund 

(Ελλάδα) 

Είναι μια ελληνική 
διαδικτυακή πλατφόρμα 
crowdfunding από το 2014. 
Είναι ένα εργαλείο για 
εταιρείες, οργανισμούς, 
ιδιώτες και ΜΚΟ για να 
βρουν πόρους. 

 

https://www.giveandfund.com/ 

 

Act4Greece 

(Ελλάδα) 

Είναι μια διαδικτυακή 
πλατφόρμα crowdfunding, 
η οποία επιτρέπει τη 
συγκέντρωση πόρων από 
όσους ενδιαφέρονται. 

 

https://www.act4greece.gr/ 

 

Italia nonprofit 

(Ιταλία) 

Είναι μια κοινωνική 
επιχείρηση που 
υποστηρίζει μη 
κερδοσκοπικούς 
οργανισμούς μέσω 
παροχής υλικών, νόμων, 
δικτύωσης και πολύ 
χρήσιμων περιγραφών. 

 

https://italianonprofit.it/ 
 

https://higgs3.org/
https://www.giveandfund.com/
https://www.act4greece.gr/
https://italianonprofit.it/
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Produzioni dal 
basso 

(Ιταλία) 

Πλατφόρμα crowdfunding 
 

https://www.produzionidalbass
o.com/ 

 

Eppela 

(Ιταλία) 

Πλατφόρμα crowdfunding. 
Διαθέτει μέντορες για να 
υποστηρίξουν τα άτομα 
που είναι υπεύθυνα για το 
fundraising. 

 

https://www.eppela.com/ 
 

Rete del Dono 

(Ιταλία) 

Πλατφόρμα crowdfunding 
για μικρές ΜΚΟ  

https://www.retedeldono.it/ 
 

Lánzanos 

(Ισπανία) 

Χρησιμοποιεί μια 
διαφορετική μέθοδο εκτός 
από το crowdfunding. Αυτή 
η πλατφόρμα αναζητά 
ψηφοφορίες στην 
ιστοσελίδα της για να 
επιλεγεί ως 
χρηματοδοτούμενο έργο 
από εταιρείες χορηγίας. 

 

https://www.lanzanos.com 

 

Verkami 

(Ισπανία) 

Επικεντρώνεται κυρίως σε 
δημιουργικά και 
καλλιτεχνικά έργα, έτσι 
ώστε να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως 
μέθοδος fundraising για 
καλλιτεχνικά έργα που 
προέρχονται από ΜΚΟ. 

 

https://www.verkami.com 

 

https://www.produzionidalbasso.com/
https://www.produzionidalbasso.com/
https://www.lanzanos.com/
https://www.verkami.com/
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Ulule 

(Ισπανία & 
Διεθνώς) 

Μια πλατφόρμα 
crowdfunding που 
υποστηρίζει τα έργα με 
θετικό αντίκτυπο. Η 
πλατφόρμα φιλοξενεί μια 
μεγάλη ποικιλία έργων, 
από τοπικά μικρά έως 
μεγάλα διεθνή έργα. https://www.ulule.com 

 

Microdonacion
es.net 

(Ισπανία) 

Αυτή η ιστοσελίδα 
λειτουργεί μόνο για ΜΚΟ 
που έχουν οριστεί στην 
Ισπανία και έχουν δηλωθεί 
χρήσιμες για το κοινό. Οι 
δωρητές μπορούν να 
κάνουν περιοδικές δωρεές 
κάθε μήνα. 

 

microdonaciones.net 
 

Migranodearen
a.org 

(Ισπανία) 

Αυτή η πλατφόρμα 

επικεντρώνεται επίσης σε 

ΜΚΟ. Μέσω προκλήσεων 

και κοινής χρήσης στα 

κοινωνικά δίκτυα, οι ΜΚΟ 

μπορούν να λαμβάνουν 

δωρεές κάθε μήνα. 

 

 

migranodearena.org 
 

 

Μπορείτε να συγκρίνετε κριτικές και δυνατότητες άλλων λογισμικών fundraising στο Nonprofit Software 

Research: https://www.capterra.com/fundraising-software/?srchid=175897&pos=1 

  

https://www.ulule.com/
http://microdonaciones.net/
http://migranodearena.org/
https://www.capterra.com/fundraising-software/?srchid=175897&pos=1
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ  

 

Hootsuite 

Η κορυφαία πλατφόρμα στη διαχείριση 

των κοινωνικών μέσων για εταιρείες και 

μεγάλα προφίλ έχει ένα μη 

κερδοσκοπικό χαρακτηριστικό, το 

Hootgiving, το οποίο παρέχει 

σημαντικές εκπτώσεις στις υπηρεσίες 

και τις επενδύσεις σε ΜΚΟ και 

εκπαίδευση για μέλη ΜΚΟ. Αυτή η 

πλατφόρμα σας επιτρέπει να 

προγραμματίζετε αναρτήσεις και να 

έχετε μια πιο αποτελεσματική προβολή 

αναρτήσεων και κοινωνικών μέσων. 

Προσφέρει πλάνα από 25 ευρώ το 

μήνα. 

https://hootsuite.com/

es/about/hootgiving# 

 

Sprout Social 

Όπως πολλά άλλα παρόμοια εργαλεία, 

σας επιτρέπει να προγραμματίσετε 

αναρτήσεις και να χρησιμοποιήσετε 

διαφορετικές συσκευές και δίκτυα για 

να τις οργανώσετε. Παρέχει αναλυτικά 

στοιχεία για να αναγνωρίσετε τον 

αντίκτυπο των δημοσιεύσεων σας. Η 

δυνατότητα "Εισερχόμενα" σας 

επιτρέπει να διαχειρίζεστε όλα τα 

μηνύματα που λαμβάνετε για τον 

οργανισμό σας στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. Μπορείτε επίσης να 

προγραμματίσετε και να δημοσιεύσετε 

αναρτήσεις σε δίκτυα και συσκευές και 

να συνεργαστείτε με τα μέλη της 

ομάδας για τον σχεδιασμό 

περιεχομένου. Είναι μία από τις πιο 

πλήρεις επιλογές. Ωστόσο, είναι επίσης 

μια από τις πιο ακριβές. 

 

https://sproutsocial.co

m/insights/case-

studies/not-for-profits/ 

 

https://hootsuite.com/es/about/hootgiving
https://hootsuite.com/es/about/hootgiving
https://sproutsocial.com/insights/case-studies/not-for-profits/
https://sproutsocial.com/insights/case-studies/not-for-profits/
https://sproutsocial.com/insights/case-studies/not-for-profits/
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Later 

Το Later είναι μια εξαιρετική 

δυνατότητα για μια οπτική οργάνωση 

των δημοσιεύσεων σας. Μπορείτε να 

δημοσιεύσετε εικόνες στο Twitter, το 

Pinterest, το Facebook και το Instagram 

και να αποκτήσετε πρόσβαση στα 

αναλυτικά στοιχεία. Αυτό το εργαλείο 

έχει μια βασική έκδοση που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί δωρεάν, αλλά αν 

χρειάζεστε περισσότερες δυνατότητες, 

μπορείτε να πληρώσετε από 9 έως 49 

ευρώ. Ωστόσο, οι ΜΚΟ έχουν έκπτωση 

50% στα ετήσια πλάνα τους. 

 

https://later.com/ 
 

Canva 

Το Canva είναι ένα εργαλείο 

σχεδιασμού γραφικών που δεν 

χρειάζεται καμία εμπειρία ή γνώση για 

τη δημιουργία λειτουργικών σχεδίων 

για αναρτήσεις και άλλες χρήσεις. Είναι 

ένα εύχρηστο εργαλείο, εάν θέλετε μια 

σταθερή επωνυμία στις αναρτήσεις ή 

τις εικόνες σας γρήγορα. Αυτό το 

εργαλείο διαθέτει επίσης μια βασική 

έκδοση που λειτουργεί δωρεάν, αλλά 

εάν χρειάζεστε περισσότερες 

δυνατότητες, υπάρχουν εκπτωτικές 

συνδρομές για μη κερδοσκοπικούς 

οργανισμούς. 

 

 

https://www.canva.co

m/ 

 

 

Αναφορές: 

• 10 καλύτερα εργαλεία κοινωνικών μέσων για ΜΚΟ 
https://www.wildapricot.com/blogs/newsblog/2018/03/13/best-social-media-tools-for-nonprofits 

 

• Δωρεάν τεχνολογία για εκπαιδευτικούς  
https://www.freetech4teachers.com/2016/09/5-neat-things-students-can-do-with.html 

 

https://later.com/
https://www.canva.com/
https://www.canva.com/
https://www.wildapricot.com/blogs/newsblog/2018/03/13/best-social-media-tools-for-nonprofits
https://www.freetech4teachers.com/2016/09/5-neat-things-students-can-do-with.html

