Tips til indsamlerne
Herunder er samlet en række tips til dig som skal ud og samle penge ind
med via en SupportSkrab kampagne. Det er en sjov og nem måde at samle
penge ind på. Hvis du følger nedenstående tips, skal det nok gå nemt.
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Hvordan nærmer man sig en mulig donor?
Intro
”Hej, mit navn er <Navn på indsamleren>. Jeg kommer fra <Navn på organisation>. Vi samler penge ind til
<Titel på formålet> ved hjælp af et SupportSkrab hæfte. Har du lyst til at deltage?
Forklaring
"Det er sjovt at være med. Beløbene er små – og dit bidrag vil virkelig være os en stor hjælp. Det er meget
nemt. Du skraber et eller flere af felterne. I feltet gemmer sig et beløb fra 5 kr. til 25 kr. Det beløb, du har
skrabet fri er din donation. Som tak får du et ark med 8 værdifulde rabatkuponer.
Bagefter
Tak for din hjælp. Hav en god dag / aften!

Vigtigt
•
•
•
•
•
•

Forbered på forhånd en liste over så mange mennesker som muligt, som du mener vil give et bidrag.
Start med familie, venner, naboer, kolleger og andre i dit nære netværk
De næste på listen er folk, som du vurderer har sympati for din forening og formålet med
indsamlingen.
Hav altid dit SupportSkrab hæfte med dig. Du ved aldrig, hvornår du løber ind i en donor.
Vær forberedt på yderligere spørgsmål: Vær klar over, hvorfor din forening har brug for penge og
formålet med indsamlingen.
Vær rolig, når du nærmer dig mulige donorer. Tal tydeligt og roligt. Vær sikker på, at den mulige
donor har forstået indsamlingen, før han bliver indbudt til at skrabe.

Vær opmærksom på
•
•

Du sælger ikke rabatkuponer! Folk donerer penge til din forening og modtager efterfølgende en
rabatkupon som tak.
SupportSkrab er ikke et skrab-og-vind system. SupportSkrab er en måde at indsamle penge på til
velgørenhed m.m. Der er intet at vinde. Dog modtager alle donorer altid nogle rabatkuponer som
tak.

Vi ønsker dig stor succes med din SupportSkrab kampagne!
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