
Kom in actie voor Tjommie



Start je actiepagina! 100% transparant sponsors werven

Stap 1. Klik hier en maak direct je persoonlijke actiepagina voor Tjommie

Stap 2. Meld je aan bij pifworld: vul je streefbedrag (kan altijd aangepast), naam en e-mailadres in om een actie te 
starten. 

Stap 3. Je actiepagina is aangemaakt. Deze vul je verder aan met je motivatie, een foto van jezelf en updates van 
jouw actie als je dat wilt.

Stap 4. Nodig je vrienden, familie en collega’s uit om Tjommie te supporten door de link 
van je actiepagina met hen te delen via e-mail, whatsapp, facebook, etc! Via de groene support button kunnen zij op 
jouw pagina makkelijk online doneren. Jij ontvangt daarvan updates en kunt ze direct een bedankje sturen.



Geef je actiepagina vorm

Elke actie is anders en dat wil je laten zien!

In een handomdraai kan je je eigen actiepagina vormgeven. Dit door blokjes tekst, video's of foto's toe te voegen. 
Bepaal het helemaal zelf.

Met de 'what you see is what you get' editor, kan je makkelijk de blokjes toevoegen, titels wijzigen, bewerken of weer
weggooien. Login en begin direct aan jullie pagina.



Tips voor jouw actie! 
Gebruik een pakkende foto  Maak je pagina persoonlijk. Foto’s zeggen vaak meer dan woorden. Schrijf een eerste update en plaats een foto erbij. 
Hierdoor wordt je pagina meteen persoonlijk. 

Maak je boodschap persoonlijk Wij weten dat de meest succesvolle actiepagina's een persoonlijk verhaal vertellen: laat mensen weten waarom je 
de moeite neemt om geld in te zamelen.

Vul je streefbedrag in Een streefbedrag geeft aan wat je doel is, zodat mensen kunnen helpen jouw doel te bereiken. Hierdoor haal je dikwijls ook
nog eens meer op dan je streefbedrag.   Houd je actiepagina up-to-date  Vertel hoe de inzamelingsactie verloopt, hoeveel tijd je investeert, of voeg
nieuwe foto's of filmpjes toe aan je actiepagina. Het geeft mensen een reden om nog eens terug te gaan naar je actiepagina en om alsnog een
donatie te doen.

Stuur ook een herinneringsmail
Je kent het wel: mensen zijn van plan je te steunen maar ze komen er na een eerste verzoek niet aan toe of vergeten het.
 Informeer bedrijven Ook bedrijven kunnen je actie steunen. Informeer andere bedrijven over je actie, zij kunnen ook een bedrijfspagina aanmaken
en hierdoor laten zien dat zij als bedrijf jou en het goede doel steunen.
 Informeer lokale media Vertel je verhaal aan de lokale krant of radiostation. Gewoon bellen, je zult zien, er is van alles mogelijk!  Deel je 
actie! Allerbelangrijkste is mensen op de hoogte te brengen van jouw actie! Stuur een persoonlijke mail richting jouw netwerk met de link naar je 
actiepagina. Let op dat je de goede link naar je eigen persoonlijke pagina gebruikt. Zet de link gedurende jouw actie in je e-mail handtekening. En 
deel jouw pagina of updates via de verschillende social media kanalen. Hierdoor is iedereen in jouw netwerk op de hoogte van jouw actie. Dat levert
nog meer donaties op.
Hang een poster op prikborden bij je sportclub, op je werk, op school of in de kerk. Vraag je werkgever of hij een link van je actiepagina op intranet of 
de website van het bedrijf waar je werkt plaatst.  Laat je pagina open tijdens en na je actie
Je zult zien dat er nog veel donaties na jouw actie binnenkomen! Bericht bijvoorbeeld iedereen met een update over je actie en laat zien wat je hebt
gedaan!

Goed om te weten is dat 100% van de donatie op het platform Pifworld.com direct doorgaat naar jouw actie.



Contact 
Voor alle vragen over jouw actiepagina op Pifworld kan je contact opnemen met Annette Los of Maartje 
Smits via tjallenge@tjommie.nl of bel met 088 - 0081900.


