IDEES PER A
EMPRESES
Ets una empresa i vols participar a #GivingTuesday? En aquest
document trobaràs idees d’accions i exemples reals.

#GivingTuesday és un moviment global que
incentiva la solidaritat i multiplica les bones
accions. El seu objectiu és dedicar un dia sencer
a celebrar l’acció de donar
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Crea una iniciativa pròpia
Des de l’empresa, crea una iniciativa que potenciï la col·laboració dels clients i els
empleats.

DKV SEGUROS

COVAL RESPONSABLES

Ha organitzat en totes les edicions una
iniciativa dins de l’empresa que tracta de
mobilitzar i motivar a crear un repte
solidari, al que DKV dobla la recaptació
obtinguda.

Va crear la iniciativa #1desayuno1causa
que es va dur a terme durant el període
anterior al #GivingTuesday. CRS va
realitzar diferents esmorzars solidaris
que van donar suport a una causa social.

Converteix la teva empresa en un punt de donació
Pots col·locar una guardiola de donació o ser un punt de recollida d’aliments, de
material sanitari, roba...

C. COMERCIAL PEDRALBES
Va incorporar una guardiola a
l’entrada de l’establiment, la
recaptació es va destinar a la
Fundació Pere Tarrés.

GRUP ARAG
Va dur a terme una campanya de
recollida d’aliments, joguines i
roba a les seves oﬁcines.

INGLÉS EN PAMPLONA
Va organitzar una recollida de
joguines i aliments destinats a
l’organització PARIS 365.org.
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Potencia i promociona
el voluntariat i la
donació
Potenciar als teus empleats i clients a
donar i fer voluntariat els motiva a
realitzar-se i millora el clima de treball
de l’empresa, oferint l’oportunitat de fer
quelcom bo pels demés i de participar en
un moviment solidari com és
#GivingTuesday.
NATURA
Va decidir donar a cada treballador de la
seva empresa un dia festiu extra a l’any
per dedicar-lo a realitzar un voluntariat.

Vincula la teva marca a una causa
A través d’una acció comercial, també pots ajudar a millorar el món, i així vincular la
teva acció social a una raó social.

THE BODY SHOP
Va utilitzar #GivingTuesday i el Nadal per
demanar als seus consumidors que els
ajudessin a recuperar la Selva Tropical.

UTTOPY
Va dissenyar 4 models de samarretes,
que estaven vinculades a 4 organitzacions
amb causes diferents.
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EROSKI
Es va sumar al #GivingTuesday amb una marató de RT a
Twitter, en el que cada RT equivalia a un euro en beneﬁci
d’Uniceg i Fundación Eroski.

Involucra als teus clients i empleats en una acció
solidària
Organitza una acció solidària a la teva empresa en la qual puguin participar empleats i
clients. Per tal de fomentar una major col·laboració i establir llaços més forts i amb valor
social dins i fora de l’empresa, la teva acció solidària pot aportar un beneﬁci als teus
clients tant en l’àmbit personal com en l’àmbit de consumidor.

CITROËN ESPAÑA
Per cada control de seguretat realitzat
als serveis oﬁcials de Citroën, s’ajudava a
les fundacions “Menudos Corazones” i
“Abracadabra”:

PASTISSERIA SANTA GLORIA
Convidaven a cafè a tot aquell que anés a
la pastisseria acompanyat d’una persona
vulnerable o desafavorida.
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IMMOBILIÀRIA COLONIAL

HELP UP

Durant dos dies va informar sobre la
iniciativa a 10 dels seus ediﬁcis i va
animar als seus empleats i clients a
participar en projectes socials.

Van organitzar una jornada de neteja a la
Serra de Madrid per a potenciar les
bones accions i el seu compromís amb el
mediambient.

SHARE FESTIVAL
FARO BARCELONA

El festival va sortejar una entrada doble
per a la seva segona edició entre tots els
usuaris que compartissin el vídeo de
#GivingTuesday a les seves xarxes
socials.

Va crear HOOK, un llum solidari i ecològic.
Amb la seva compra s’alimentava a un nen
de la fundació Mary’s Meals durant un any.

SUCHARD
Va realitzar una acció en la qual per cada tauleta que
compraven els seus consumidors, una altra tauleta era
donada als menjadors socials de Càritas.
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Realitza una acció
solidària en línia al teu
negoci
Aproﬁta #GivingTuesday per donar un
impuls al teu negoci i col·labora amb
una entitat amb causa social per així
fer una acció dins de la teva línia i poder
donar el millor del teu negoci.

BARBERIA DE DE MAITE ARBEA
Va col·laborar amb Mechones Solidarios i va
oferir tallar el cabell a aquells que
poguessin donar els seus 20cm de
cabellera.

Realitza un concurs per #GivingTuesday
Una altra forma d’involucrar als teus clients, empleats i seguidors de les xarxes és realitzar un concurs en motiu #GivingTuesday, amb una ﬁnalitat social.

GONZÁLEZ&CO

BEHELP

Va realitzar un concurs on convidava a 4
persones a sopar al seu restaurant. Per
poder participar al concurs, era necessari
seguir a @givingtuesdayes a Instagram.

Va realitzar 6 sortejos de productes a
través de la seva app durant tot el dia.
Per entrar al sorteig de cada producte,
havies de fer una donació mínima d’1€ a
una causa social.
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Fes una donació a una causa social
A vegades, una de les formes més senzilles de col·laborar amb una causa social és
aportant una part dels teus beneﬁcis, ja que la majoria de causes necessiten diners
per poder dur a terme la seva tasca social.

JARAPA
Va dedicar al 30% dels beneﬁcis de les
ventes fetes entre el 24 i el 26 de novembre
a un projecte de #GivingTuesday.

PAYPAL
L’empresa col·labora cada any amb Acción
Contra el Hambre, ACNUR i Metges Sense
Fronteres, i aporta un 10% addicional al
total recaptat per cada entitat.

NYELETI
Va destinar el 10% dels beneﬁcis de vendes
aconseguits entre el 23 de novembre i el 3
de desembre a la Fundacióm Recover.

IBERDROLA
Va crear l’opció de donació a les factures
donant 0’23, 0’50 o 1€ a la AECC amb la
condició de que ells donarien la mateixa
quantitat.
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ÒPTICA 2000
Va realitzar una donació d’una columna de
refracció al Centro Universitario de Visión amb
l’objectiu de millorar el seu equipament.
LA FEDERICA
Va donar íntegrament la recaptació
aconseguida en el seu últim cabaret
solidari al Institute for Research in
Biomedicine de Barcelona.

Incentiva les donacions entre els teus clients i
consumidors
Una bona i simple manera de col·laborar amb les causes socials és mitjançant les
donacions de diners. Afegeix la casella de donació en els processos de compra o
qualsevol altra acció que puguin fer els teus consumidors i clients per a incentivar i
facilitar la donació.

ULABOX
Va dissenyar una casella dins de l’apartat
de pagament que et permetia donar 1€ a
Acción Contra el Hambre.

CANAL CERO
Va col·laborar amb la AECC llançant el Bono
Street Solidario, qualsevol persona que volgués
fer-se el Bono Street, podria convertir-se en
solidari per 1€ més destinat a l’associació.
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TICKETMASTER ESPAÑA
Va col·laborar amb la Fundación Ana Bella,
permetia afegir 1€ per cada compra d’una entrada,
que aniria destinat directament a la fundació.

SPRINTER
Va donar l’opció als seus clients de fer una
donació a la caritat, mitjançant una casella que
apareixia en el procés de qualsevol compra
online.

Realitza una acció per a
la teva entitat solidària
habitual
Si ja tens una entitat solidària amb la
qual acostumes a col·laborar,
#GivingTuesday és l’excusa perfecta per
realitzar una acció en el seu favor.
Reforça els teus llaços solidaris a través
del moviment!
AVANTTIC
Va preparar un menú solidari a mà dels
seus empleats amb el que van recaptar
fons per a l’ONG Save The Children, amb
la que ja col·laboraven.
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Difon la iniciativa
Durant el període previ i al llarg del dia de #GivingTuesday, comparteix què és, com us
sumeu i la importància de celebrar-lo. Fes-ho també a les xarxes socials!

TRIODOS BANK
Va difondre el moviment a través de
Twitter i va publicar a la seva revista
online una entrevista amb Ricard Valls,
promotor de #GivingTuesday.

DUET SPORTS
Va utilitzar la seva plataforma d’Instagram
per a convidar als seus clients a que
col·laboressin al moviment.

ÁREA COMERCIAL ENSANCHE

HOLA LUZ

Va difondre la iniciativa als seus canals, així
com a moltes de les seves botigues. Es van
repartir ﬂyers explicant el moviment i com
col·laborar.

Va publicar al seu blog un article sobre
#GivingTuesday i com col·laborar. A
més, van fer un vídeo per a difondre a
les seves xarxes socials.
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Posa en valor el teu programa o accions socials
Si a la vostra pròpia empresa ja dueu a terme iniciatives, programes o accions
socials, #GivingTuesday és el moment ideal para posar-les en valor i difondre-les!

REPSOL

TIENDEO

Va difondre a les xarxes socials el programa
Punto de encuentro, que va néixer sota la
ﬁlosoﬁa que els empleats s’ajudin entre ells
per a superar moments complicats.

Va col·laborar amb Educo en el seu primer
catàleg solidari, en el que estaven
catalogats tots els regals solidaris que es
podien comprar als nens en situació de
vulnerabilitat.

PROMOFARMA

LG ESPAÑA

Va comunicar la col·laboració amb Estaciones
Lunares, un projecte per convertir una unitat
oncològica pediàtrica del Hospital
Universiario La Paz en una nau espacial.

Va comunicar la col·laboració amb
l’associació Pàdel amb Tu, amb qui va
desenvolupar un programa per impulsar
la integració social.
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Anima’t i comença a planiﬁcar
la teva campanya!

Si tens qualsevol dubte de com planiﬁcar la teva
campanya per al #GivingTuesday, escriu-nos a
info@givingtuesday.es

