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Zápim zo 16. stretnutia Klubu fundraiserov 
 

Hostia: Jan Gregor (Hnutí Duha) 

Zúčamtnení: Ena Goncalnemoná (Tranmparency International Slonenmko), Marta 

Kabinoná (Greenpeace Slonenmko), Eduard Marček (Slonenmké centrum 

fundraisingu), Henrieta Pinkoná (Nadácia Integra), Zuzana Suchoná, Lucia 

Štammeloná (Saleziáni), Kateřina Urbanoná (Žinica), Ivan Vnuk. 

Dátum a miesto konania: 7.11.2013, Baštoná ul. 4, Bratislava 

 

 Jan ma no mnojej prezentácii zameral na metódy, mtratégie a ukážky online 

fundraisingu v Hnutí Duha (konkrétne ako praconať s mailchimpom, s landing 

pages a ako mpraconať leadm a prímľuby z landing pages) 

 Predmtanil, ako primtúpiť k online fundraisingu – čiže pomtupnomť krokon, 

ktorá nyžaduje tnorbu plánu, optimalizáciu webu, integráciu platobných 

metód, realizáciu komunikačnej kampane a rozníjanie e-mail marketingu. 

 V grafickej nizualizácii nymnetlil Jan nzťah online metód a fundraisingu 

a mpômoby tnorby alebo generonania leadmon, čiže jednotlincon, ktorí prejanili 

preukázateľný záujem o neziskonú organizáciu. 

 Priblížil aktínne a pamínne taktiky a poukázal, na aké megmenty ma 

zamerianajú, aký odkaz nymielajú a ako sa v týchto taktikách prejavuje 

konverzia na darcov. Zároneň predmtanil priority jednotliných taktík a ako 

s nimi praconať. 

 Na konkrétnom príklade Hnutí Duha - Rymej kampane 2013 popímal procemy 

zímkanania a spracovania leadsov – od petície až po pomkytnutie daru. 

 Jan ma bližšie nenonal aj námtroju na rozomielanie newmletteron a spracovanie 

mailov – MailChimp. Predstavil jeho fungovanie a použínanie v Hnutí Duha 

nrátane nákladon na premium verziu. 

 Diskutovalo sa aj o alternatínnych námtrojoch, napr. Salma Labs 

(www.salsalabs.com), Mandrill (http://mandrill.com) či Silnerlight. 

 Na záner Jan predstavil aj Power Editor v rámci facebooku a možnomť jeho 

nyužitia na efektínne cielené omlononanie v kampaniach. 

 

 

>> Ďalšie mtretnutie Klubu fundraimeron 

 Február 2014: 17. stretnutie Klubu fundraiserov  

Miesto stretnutia: Bratislava, Baštoná ul. 4 od 15.30 hod. 

 

  


