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Instrumente online esențiale

• Email

• Social Media

• Publicitate Online



Impactul pe Social Media

Succesul unei campanii de social media poate fi măsurat cu 
ajutorul unor valori diferite.

Acestea includ un număr de prieteni, adepți și / sau abonați.



Exemplu #1: Donald Trump’s Twitter Followers



Exemplu #2: Oxfam UK 
& Oxfam USA



Impactul pe Social Media

• Măsurarea impactului 
postărilor: aprecieri / 
accesări și comentarii / 
reacții la conținutul lor

• likes/shares pe Twitter 

LinkedIn likes/shares  

Facebook reactions



Impactul pe Social Media

Numărul de click-uri pe
postare către pagini și 
numărul de vizualizări

Referințe în media



Charity Social 100 Index (UK)

În acest Index, organizațiile nonprofit sunt evaluate în
funcție de puterea lor de venit, puterea brandului și
performanța socială pe rețelele sociale, cum ar fi Facebook, 
Twitter, LinkedIn și YouTube și media socială
generală.behavior. 



Publicitate online

Publicitatea online nu include doar e-mail și
marketingul social media, ci și alte tipuri de reclame
afișate, cum ar fi reclame-banner. Tehnologia permite
direcționarea anunțurilor pe caracteristicile
utilizatorilor și comportamentul online.

Reclama online nu este gratuită. Cu toate acestea, 
reclamele Facebook, Google Search și Twitter sunt
relativ accesibile.





MSF Personal Fundraising tools



Dezbatere etică… „sărăcia porno”, adică controversa exploatării conținutului
multimedia și a poveștilor personale care prezintă o suferință extremă, astfel

încât să sporească sprijinul cu nesocotirea totală a demnității celor care suferă.

Sursa: https://lindaraftree.com/2013/06/26/when-fundraising-harms-
dignity/



Blogging

Natura low-cost a blogging-ului îl face ideal pentru organizații 
nonprofit. Mai puțin statice și formale decât site-urile web, 
blogurile sunt o modalitate excelentă de a vă exprima
punctele de vedere și de a promova dezbaterea publică. 
Formatul mai lung - în comparație cu alte tipuri de social 
media - vă permite să mergeți mai în profunzime.



Beneficii ale blogging-ului

Prin operarea unui blog puteți:
• Împărtășește-ți povestea; pune accent pe punctele forte ale 

activităților tale.

• Distribuie conținut; blogging-ul este despre setarea
vizualizării / ideii / știrilor și permițându-le să fie 
referențiate și să devină viral.

• Afișați-vă impactul; pe un blog, există spațiu pentru a intra 
în mai multe detalii despre ceea ce faceți - aceste puncte
calitative care nu sunt ușor de împărtășit în spațiul mic al 
altor social media.



Blogging de succes

• Postările trebuie să arate o nevoie existentă și modul în
care non-profitul dvs. o satisface. Acest lucru trebuie făcut
într-un mod captivant.

• Folosiți informații relevante și utile.

• Blogul trebuie să arate, să simtă și să sune oarecum similar 
din post în post. Trebuie să fie coerență.

• O componentă cheie a strategiei blogului dvs. ar trebui să
fie aceea de a inspira o implicare semnificativă.



Tips pentru bloggeri
• Sunt necesare competențe lingvistice bune. Verificați

conținutul înainte de a-l publica.
• Evitați să folosiți cuvinte indecente și jargon.
• Asigurați-vă că includeți o mulțime de exemple, imagini, 

videoclipuri, grafică.
• Asigurați-vă că răspundeți la comentarii și dați feedback 

într-un mod rapid și eficient.
• Inițial încurajați postările sau blogeri invitați pentru a crea

un public fidel.
• Asigurați-vă că există postare periodică. Trebuie să existe un 

ritm la postarea dvs., indiferent dacă este de două ori pe
lună sau de patru ori pe săptămână, cititorii dvs. trebuie să
se poată baza pe dvs. pentru conținut nou și actualizat.



Tips pentru bloggeri II

• Blogurile sunt de obicei un canal de comunicare cu proces
lent, în timpul căruia se creează un „club de distracție” și se 
răspândește cuvânt despre blog.

• Creați un apel la acțiune. Acest lucru va aduce mai mulți
cititori pe blog și va crea mai multe oportunități pentru a 
crește implicarea.



Fă-ți cunoscut blogul

• Informează-ți cercul și rețeaua socială despre blogul
organizației tale. Ar trebui să fie întotdeauna evident că ai
unul!

• Faceți toate acțiunile necesare pentru a fi prezenți în toate
motoarele de căutare.

• Folosiți etichete adecvate. Așa vă vor găsi, dacă cititorii nu 
vă sunt direcționați direct.

• Citiți și comentați pe alte bloguri, introduceți-le linkurile în
pagina dvs.



Crowdrise (https://www.crowdrise.com/) este o platformă în care 
indivizii își pot începe propriile campanii personale în numele unor

organizații de caritate / cauze.

https://www.crowdrise.com/


“Shops to donate” și “Charity Malls”

• Un „Cumpără pentru a dona” este o pagină web care oferă
organizațiilor de caritate comisionul pe care o primește de 
la magazinele online trimise / direcționate de către clienți.

• Un „Charity Mall” este o pagină web care a încheiat
acorduri cu mai multe magazine online pentru a direcționa
/ trimite clienții și dă comisie organizațiilor de caritate.



Un exemplu de Charity Mall: iGive.com 
(https://www.igive.com/welcome/lp16/cr64a.cfm )

https://www.igive.com/welcome/lp16/cr64a.cfm


Un alt Charity Mall: Goodshop
https://www.goodsearch.com/give

https://www.goodsearch.com/give


JustGive (https://www.justgive.org/ ) este un site în care indivizii pot 
alege între peste 1,8 milioane de organizații de caritate pe care să le 

sprijine prin donații, prin efectuarea unei plăți printr-un card de credit

https://www.justgive.org/


Măsoară!

• În orice campanie de marketing, este absolut
crucial să vă definiți publicul și să adoptați
declarații clare despre misiune și viziune.



Social Media Metrics Exemplu 1



Social Media Metrics Exemplu 2



Ascută și evaluează!

• Asculta. Ascultarea este singura tactică potrivită pentru
fiecare organizație, indiferent de misiune sau mărime.

• Implicați-vă cu susținătorii.

• Evaluează-ți audiența.

• Evaluează-ți organizația.



Sursa: Avectra



Surse suplimentare
•http://www.seerc.org/atsiv/vle/

•https://www.facebook.com/trainingNGOs/

•www.ngotraining.eu

http://www.seerc.org/atsiv/vle/
https://www.facebook.com/trainingNGOs/
http://www.ngotraining.eu/


Această lucrare face parte din resursele de dezvoltare profesională a ONG-
urilor dezvoltate în cadrul proiectului Avansarea sectorului al treilea prin 
inovare și variație (ATSIV).

ATSIV este un proiect finanțat de ERASMUS + KA2, implementat în perioada 
2016-2019 de un consorțiu de organizații grecești, bulgare, poloneze și române. 
Acesta urmărește creșterea competențelor profesionale ale lucrătorilor ONG-
urilor prin dezvoltarea și punerea la dispoziție a unei platforme online de 
instruire cu acces deschis prin intermediul jocurilor.

The European Commission support for the production of this publication 
does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views 
only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any 
use which may be made of the information contained therein.



Organizații partenere


