Bem-vindo a bordo
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BEM-VINDO
Obrigado por se tornar num Embaixador da Mozambikes. Bem-vindo à família,
estamos honrados em tê-lo a bordo.

Acabou de dar passo enorme na direcção certa. Veja como
pode ajudar a tornar o mundo num lugar melhor uma bicicleta de cada vez!
As informações contidas neste kit de Embaixador irão ajudá-lo a descobrir como
fazer a diferença em Moçambique, ajudando a Mozambikes a

Reduzir a pobreza através de meios de transporte
eﬁcientes e acessíveis - BICICLETAS
Assim que começar, sabemos que rapidamente vai descobrir que a melhor coisa
acerca de dar e ajudar, é mesmo o que recebe em troca: conﬁança, um orgulho
imenso e um sentimento de realização pessoal, novas amizades e muita diversão.
Portanto arregace as mangas, veja algumas ideias e dicas sobre angariação de
fundos e prepare-se para tornar o mundo um lugar muito melhor!

IDEIAS PARA SER UM GRANDE AMBASSADOR
Angarie Fundos Como Um PRO Para A #Mozambikes
 Doe ou organize um evento de angariação de fundos para a #Mozambikes.
Experimente abordagens criativas para expandir a sua base de doadores e assim
angariar mais fundos, para ajudar as comunidades rurais em Moçambique a terem
acesso a uma bicicleta.
 Faça uma parceria com um doador ou patrocinador e lance-lhe o desaﬁo para ele
fazer o matching da sua angariação e doarem eles próprios o valor correspondente
ao que conseguiu angariar para a #Mozambikes.
 Parcerias com organizações locais ,para também elas darem o seu contributo à
#Mozambikes.
 Voluntarie e doe algumas horas e conhecimentos técnicos ao serviço da
#Mozambikes.

Use As Redes Sociais
As redes sociais são fundamentais para garantir que a mensagem da #Mozambikes cresça e chegue mais longe, alcançando novos públicos. É também uma
das melhores formas de celebrar as doações e partilhar os seus êxitos como
Embaixador da Mozambikes, tem muitas razões para estar orgulhoso de si
próprio, nós certamente estamos.
Lembre-se de sempre usar a hashtag #Mozambikes nas redes sociais ao
falar sobre sua campanha.
 Envie um e-mail para sua comunidade para lhes dar a conhecer a #Mozambikes e
convidá-los para se juntarem à causa.
 Compartilhe fotos de campanhas ou eventos de doação para mostrar a os seus
amigos como fazer do mundo um lugar melhor para TODOS.
 Crie um vídeo #Mozambikes com sua família, comunidade ou equipe. Compartilhe
no YouTube, Facebook e outras redes sociais.
 Faça parcerias com organizações ou patrocinadores para fazer uma campanha de
angariação de fundos nas Redes Sociais, onde uma certa quantia é doada para a
#Mozambikes, por re-tweets ou posts.

DICAS PARA COMEÇAR
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Como Começar
 TORNÁMOS MAIS FÁCIL para si ajudar e elegemos a plataforma perfeita
para a sua angariação de fundos.
 COMECE A SUA CAMPANHA ao clicar em www.crowdrise.com/mozambikes e
clique em FUNDRAISE para a #Mozambikes.
 CRIE um projeto de angariação de fundos e escolha um título para a sua
campanha e um objetivo monetário para a mesma.
 SEJA POSITIVO e adicione uma descrição que descreva o porquê, o quê e o
como da sua causa.
 TORNE A CAMPANHA PESSOAL e adicione uma Fotograﬁa com impacto no
perﬁl da sua campanha crowdrise.
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Partilhe A Sua Campanha Com Os Seus Contatos
 SEJA UM ENTUSIASTA. Adicione uma breve descrição e use o crowdrise para
partilhar sua campanha no Facebook e no Twitter.
 ENVIE MAILS via crowdrise para alguns de seus contatos mais próximos
adicionando uma mensagem pessoal.
 ENVIE MAILS igualmente para outros contatos partilhando o link da sua
campanha.
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Continue A Usar as Redes Sociais
 REDE SOCIAL. Depois de enviar o seu primeiro lote de e-mails e mensagens,
é hora de continuar a usar as redes sociais. Pode usar crowdrise
directamente para isso ou gerir você mesmo directamente nas redes
sociais ,onde está registado. Uma das melhores estratégias para usar no
Facebook, Twitter e Instagram é fazer um tag e agradecer as todas as
pessoas que já doaram enquanto procura novas doações. Isto faz com que a
mensagem se espalha e faz igualmente com que as pessoas que já doaram
vejam os updates da campanha que estão a apoiar.

DICAS PARA COMEÇAR
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Não Desista, Estamos A Contar Consigo
Não hesite em enviar alguns e-mails de acompanhamento. E-mails são fáceis de
ignorar, pois as pessoas recebem centenas deles por dia e podem esquecer-se
dos mesmos logo fará sentido que use o Email várias vezes para mantar a sua
Base de Contactos actualizada do progresso, à medida que a campanha atinge
determinadas metas. Aproveite e peça ajuda para atingir a próxima meta.
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Continue Activo Nas Redes Sociais E Mantenha
Os Seus Contactos Informados
À medida que os seus amigos e contactos o vão ajudando, continue agradecer-lhes nas redes sociais e certiﬁque-se que os informa do estado da campanha e de quanto falta para atingir o objectivo da mesma.
A angariação de fundos muitas vezes necessita de um pouco de criatividade e
persistência, mas contamos consigo.
Saiba que seu esforço fará uma grande diferença!
Lembre-se sempre de usar a hashtag #Mozambikes nas redes sociais ao
falar sobre sua campanha.
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Conseguiu, Parabéns!!!
As bicicletas são agora uma realidade graças a si e asseguramos-lhe que vão
mudar a vida de muitas pessoas nas zonas rurais de Moçambique. Comemore
este enorme sucesso e partilhe as fotos do evento de doação nas suas redes
sociais, não se esqueça de colocar sempre #Mozambikes e agradecer a todos
que ﬁzeram uma contribuição.
MUITO OBRIGADO!!

IDEIAS E EXEMPLOS
EMBAIXADORES MOZAMBIKES
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IDEIAS E EXEMPLOS PARA PARTICIPAR
Ideias Para Cidades
 FAÇA PARCERIAS com empresas, lojas de Bicicletas ou Clubes de Ciclismo da sua
cidade para organizarem eventos em prol da Mozambikes.
 ORGANIZE Uma Angariação de fundos na sua comunidade.

Ideias Para Organizações Não Governamentais
 USE AS REDES SOCIAIS para lançar uma nova campanha de angariação de fundos ou
de sensibilização. Use sempre o hashtag #Mozambikes.
 FAÇA UM ACORDO com um doador ou patrocinador e lance-lhe o desaﬁo para ele
fazer o matching da sua angariação e doarem eles próprios o valor correspondente
ao que conseguiu angariar para a #Mozambikes.

Ideias Para Escolas
 SELECIONE UM DIA para passar a ser o DIA DA MOZAMBIKES na sua escola e todos os
anos podem angariar fundos para a Mozambikes.
 ANUNCIE novas iniciativas criativas de angariação de fundos para apoiar campanhas
da Mozambikes.

Ideias Para Grupos Religiosos
 DESAFIE aluguns grupos ou Igrejas locais para fazerem um matching da sua
angariação e os seus membros doarem o valor correspondente ao angariado por si.
 ORGANIZE um evento comunitário no seu centro de culto para falar sobre ﬁlantropia
e a importância das Mozambikes na luta contra a pobreza em Moçambique.

Ideias Para Famílias
 ORGANIZE uma Venda de garagem e doe os lucros para a Mozambikes.
 INCENTIVE OS SEUS FILHOS a participar na sua Campanha ao venderem bolos,
limonada ou outra forma criativa e divertida, de forma a ensinar-lhes a serem
generosos para com os outros, desde cedo.

IDEIAS E EXEMPLOS PARA PARTICIPAR
Encontre uma história que o inspire! Honre um ente querido, dedique
um aniversário, corra uma maratona, organize uma venda de garagem,
angarie fundos no seu local de trabalho ou na sua comunidade!!!!

O Nosso Compromisso
100% de sua doação será usada numa das nossas campanhas!

O Seu Impacto
O seu esforço irá ajudar bastante as pessoas que vivem abaixo da linha da extrema
pobreza em Moçambique a ter uma vida com melhor qualidade!

Muito obrigado por fazer parte da nossa missão.
Em Moçambique uma bicicleta é muito mais do que apenas uma
bicicleta, é a possibilidade de acesso a um amanhã melhor.

