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Krąg Darczyńców - nietypowe przedsięwzięcie po raz drugi
w regionie
Trzy projekty będą mogły być zrealizowane, jeśli otrzymają wsparcie finansowe, a liczy się każda
złotówka. 31 stycznia w Centrum Konferencyjnym Górażdże odbędzie się finał akcji Krąg
Darczyńców („The giving circle”). Początek o godz. 16:00. Przyjść może każdy.
Żadna forma komunikacji marketingowej nie ma takiego potencjału tworzenia więzi z odbiorcami
jak sponsoring - to idea akcji Krąg Darczyńców. Umożliwia darczyńcom wybór projektu oraz
poznanie osób, które go realizują. Darczyńcy mogą zadawać pytania oraz określić dokładną sumę
pieniędzy, jaką są w stanie przekazać na realizację danego wydarzenia. <br /> <br /> Celem jest
pozyskanie środków finansowych na trzy - wyłonione w preselekcji - projekty. Organizatorzy
wierzą, że jeżeli każdy ze zgromadzonych gości - podczas finału akcji - przekaże co najmniej 50 zł
na wybrany przez siebie projekt, cel zostanie osiągnięty. <br /> <br /> <img class="image
borderefx1 left" style=" width:50%; float:left; margin:10px 20px 10px 0;"
src="http://radio.opole.pl/public/info/2018/224816/2018-01-12_1515773487.png" alt="Krąg
Darczyńców - nietypowe przedsięwzięcie po raz drugi w regionie" title="Krąg Darczyńców nietypowe przedsięwzięcie po raz drugi w regionie" />To nowoczesna forma "filantropii
uczestniczącej", czyli spotkanie przedstawicieli biznesu, kultury, sportu, organizacji
pozarządowych i instytucji publicznych, podczas którego darczyńcy wspierają wybrane przez
siebie projekty.<br /> <br /> Organizacje, które zostały wybrane mają po 6 minut, żeby
zaprezentować się i kolejne 6 minut na udzielenie odpowiedzi na pytania z widowni. Czas
prezentacji jest ściśle kontrolowany. Ambasador każdego projektu musi przekonać osoby na
widowni, że w ten projekt warto jest zainwestować oraz dokonać pierwszej wpłaty. Następnie
podczas sesji darczyńców, publiczność proszona jest o przedstawianie kwot, które chcą przekazać
na dany cel. Prowadzone są dwie rundy licytacji dla każdego projektu, ponieważ niektórzy
darczyńcy wolą poczekać i zobaczyć, co robią inni… Zdarza się, że największe kwoty padają w
drugiej rundzie…<br /> <br /> Więcej informacji, a także dokładne opisy projektów biorących w
tym roku udział w wydarzeniu można znaleźć na stronie: <a target="_blank" rel="" title="Przejdz
na stronę organizatora"
href="https://annaland.pl/1309/projekty-ktore-warto-wesprzec.html"><span style="font-weight:
bold;">Krąg Darczyńców 2018</span></a><br /> <br /> Jednym z dwóch ośrodków w Polsce,
dzięki którym odbył się pierwszy w Polsce konkurs „The giving circle”, było Stowarzyszenia Kraina
św. Anny. Akcja miała miejsce w zeszłym roku. Radio Opole także w tym roku patronuje medialnie
przedsięwzięciu.<br /> <br /> Poniżej fragment audycji "Ona i On" w której rozmawialiśmy z
organizatorami wydarzenia.

