Oman nettikeräyksen perustaminen ja käyttö
Näin nettikeräys toimii:
 Lahjoitukset menevät suoraan Suomen Punaisen Ristin katastrofirahaston tilille.
Erillistä tilitystä keräyksen jälkeen ei tarvita.
 Maksutavat ovat: verkkopankit, luottokortit, MobilePay, Pivo, Siirto ja MasterPass.
Yrityslahjoittaja voi myös tilata lahjoituslaskun.
 Lahjoittaja päättää itse lahjoituksensa suuruuden.
 Lahjoittaja voi valita näkyykö hänen nimensä keräyksen lahjoittajalistassa vai
lahjoittaako hän nimettömänä.
 Keräyksen edistymistä voi seurata vaivattomasti netissä.
Nettikeräyksen perustaminen – toimi näin:
o Mene osoitteeseen https://oma.punainenristi.fi/nalkapaivakerays?setculture=fi-FI
o Klikkaa ”Aloita keräys”. Kirjaudu sisään sähköpostiosoitteella, kun edustat yritystäsi.
Facebook-kirjautuminen on kätevä yksityishenkilönä toimiessasi, mutta sitä ei
kannata käyttää, kun toimit yrityksesi puolesta.
o Valitse profiilityypiksi ”Yritys”.
o Syötä yrityksen nimi, oma nimesi, kaupunki ja halutessasi puhelinnumero.
o Anna keräyksellesi nimi, esimerkiksi ”Yritys Oy:n Nälkäpäivä”.
o Kerro kuvaustekstin avulla miksi perustit keräyksen. Teksti näkyy keräyssivullasi. Voit
muokata kuvaustekstiä koko keräyksen ajan.
o Merkitse keräystavoite ja anna keräyksen loppumispäivä.
o Valitse keräykselle halutessasi oma tunnuskuva.
 Voit tarvittaessa muokata nettikeräyksen tietoja jälkeenpäin.
 Keräyssivun linkki lähetetään antamaasi sähköpostiosoitteeseen.
 Kerro nettikeräyksestäsi esimerkiksi intranetissä, somessa tai sähköpostilla.
Yrityslahjoitus omaan nettikeräykseen – toimi näin:
 HUOM Jos haluat tehdä lahjoituksen yrityksesi puolesta, muista kirjautua ensin
ulos nettikeräyksen ylläpitäjän sivulta, ja tee lahjoitus nettikeräykseesi vasta sen
jälkeen. Tällöin voit itse helposti määrittää lahjoittajan nimen haluamaksesi, sekä
tilata yrityksellesi lahjoituslaskun halutessasi.
Keräykset ruotsiksi ja englanniksi:
 Perusta keräys ruotsiksi osoitteessa
https://oma.punainenristi.fi/nalkapaivakerays?setculture=sv-SE
 Perusta keräys englanniksi osoitteessa
https://oma.punainenristi.fi/nalkapaivakerays?setculture=en-US
Vinkkejä nettikeräämiseen:
 Jaa keräyksen lahjoituslinkkiä toistuvasti sähköpostissa ja somessa, jotta se pysyy
ihmisten mielissä. Kerro keräyksestä ja sen kohteesta, kiitä lahjoituksista, muistuta
että tavoitteeseen on vielä matkaa ym.
 Keräykseen kannattaa laittaa pesämuna, se edistää lahjoittamista. Jos starttilahjoitus
on 5 eur, lahjoittajatkin lahjoittavat pieniä summia. Jos pesämuna on 50 eur, on
mahdollisuus suurempiin lahjoituksiin.
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