VOORBEELD E-MAIL - WELKOMSTMAIL NA
AANMAKEN ACTIE
Onderwerp: Bedankt dat je meedoet met #GivingTuesdayNL
Bericht:
Beste %actiestarter_voornaam%,
Bedankt dat je onze #GivingTuesdayNL campagne steunt! Jouw actie “%actie_titel%” is succesvol aangemaakt! Klik
op de link hieronder om je actiepagina te bekijken:
%actie_link%
[Vertel hier hoe deze actiestarter met deze actie helpt. Waar draagt hij aan bij, wat is het doel?]
Op dinsdag 3 december begint de grote finale van de campagne. Dan willen we een zo groot mogelijk bedrag op de
teller zien staan en met z’n allen zo veel mogelijk impact maken. Help jij mee? Vraag je vrienden om een donatie te
doen of om ook een actie aan te maken. Er is niets leukers dan samen de wereld te verbeteren.
TIP: Verspreid je actie via social media (met #GivingTuesdayNL) en vraag face2face om hulp. Bookmark
bovenstaand webadres op je mobiel, zodat je jouw actiepagina altijd en overal bij de hand hebt. Je kan je actiepagina
ook gemakkelijk delen via Whatsapp.
Voor meer tips voor het succesvol werven van donaties verwijzen we je graag naar: %site_tips_link%
Heel veel succes en plezier!
%handtekening%
%donatie_betaalbewijs_link%
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VOORBEELD E-MAIL - WELKOMSTMAIL NA LID
WORDEN TEAM
Onderwerp: Bedankt dat je meedoet met #GivingTuesdayNL
Bericht:
Beste %actiestarter_voornaam%,
Bedankt dat je als onderdeel van team %team_titel%! onze #GivingTuesdayNL campagne steunt! Jouw actie
“%actie_titel%” is succesvol aangemaakt! Klik op de link hieronder om je persoonlijke actiepagina te bekijken:
%actie_link%
Of klik hieronder om de pagina van jouw team te bekijken:
%team_link%
[Vertel hier hoe deze actiestarter met deze actie helpt. Waar draagt hij aan bij, wat is het doel?]
Op dinsdag 3 december begint de grote finale van de campagne. Dan willen we een zo groot mogelijk bedrag op de
teller zien staan en met z’n allen zo veel mogelijk impact maken. Help jij mee? Vraag je vrienden om een donatie te
doen of om ook een actie aan te maken. Er is niets leukers dan samen de wereld te verbeteren.
TIP: Verspreid je actie via social media (met #GivingTuesdayNL) en vraag face2face om hulp. Bookmark het
webadres van jouw persoonlijke actiepagina op je mobiel, zodat je hem atijd en overal bij de hand hebt. Je kan je
actiepagina ook gemakkelijk delen via Whatsapp.
Voor meer tips voor het succesvol werven van donaties verwijzen we je graag naar: %site_tips_link%
Heel veel succes en plezier!
%handtekening%
%donatie_betaalbewijs_link%
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VOORBEELD E-MAIL - BEDANKMAIL NA
NIEUWE DONATIE
Onderwerp: Bedankt voor jouw donatie #GivingTuesdayNL
Bericht:
Beste %donateur_voornaam%,
Hartelijk dank voor je donatie aan %klant_naam%. Heel fijn dat je aan onze #GivingTuesdayNL campagne hebt
willen bijdragen.
Hier vind je de details van jouw donatie:
Donatiebedrag: %donatie_bedrag_incl_transactie_kosten%
Datum:

%donatie_betaaldatum%

Gedoneerd aan: %donatie_aan%

%donatie_betaalbewijs_link%

Jouw donatie heeft impact!
Met jouw steun kunnen we [vertel hier wat over het bestedingsdoel van deze campagne].
Wil je ons verder helpen en een nog groter steentje bijdragen aan #GivingTuesdayNL? Start dan een actie op
%site_link% of vertel je vrienden en familie dat je hebt gedoneerd. Misschien volgen ze je goede voorbeeld.
Mocht je nog vragen of ideeën hebben, dan horen wij dat graag.
%handtekening%
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