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تجاري باید با ما هايشرکتچرا 
همکاري کنند؟



وظیفه یک شرکت تنها افزایش
.  استسهامدارسود 

)2006–1912( فریدمنمیلتون
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دریافت اعانه 
هاي دولتی سازمان
هاي عمومیسازمان
CSRهاي خصوصی شرکت

مردم عادي 
هاي مردم نهادسایر سازمان

المللی سازمانهاي بین
هاي کشورهاي دیگرسفارتخانه



جمع سپاري







Avalanche effect 



SWOTابزار 



SWOTابزار 



یدرآمدزایهاي الزم براي پیشران



توسعه ارتباطات 
)اجتماعیهايسرمایهافزایش (

عمومی و تخصصیهايشبکهعضویت در 
تخصصیهاينشستبرگزاري و حضور در 

تولید و توزیع محتوا



ارتباطیهايفناورياستفاده از 
)جهان در دستان شما(

اینترنت 
هاي اجتماعیشبکه

ابريهايپلتفرم



گوییداستانهنر 
)رمز موفقیت، انتقال معنا است(









کمک کنید تا قد قلک محک به هزینه دارو برسه 
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هاي اطالعاتی قويایجاد بانک

اند، خیرین بالقوه، خیرینی که تا حاال کمک کرده
ها، ههاي شغلی، دانشجویان مرتبط، ثبت نام در غرفگروه

هاي ویزیتکارت



ارتباطات، ارتباطات، ارتباطات

هاشبکهعضویت در 
هاي تخصصی و عمومیحضور در گردهم آیی

تبلیغ در نشریات تخصص و عمومی
)یمذهبهايمناسبت، شناسیموقعیت (هاسایتحضور در 



استفاده از فناوري
اینترنت 

هاي اجتماعیشبکه
نرم افزارهاي حسابداري و کدینگ مناسب



تولید محتوا،  انتشار محتوا
)  تعداد، ریال، زمان ( گزارش 



ایجاد شبکه نیکوکاري

حضور در مراسم مختلف،  سخنرانی،  توزیع بروشور
...  هاي ورزشی هاي دانشجویی، تیمگروه بانوان حامی، گروه

)آموزش، دید و بازدید ( جلسات 



استفاده از نیروهاي داوطلب

هاییمسئولیتسن، روش جذب، براي چه :  جذب
جلسات هماهنگی، در معرض دید باشند:  ایجاد انگیزه

هامسئولیتآموزشی، واگذاري هايکارگاه:  رشد
؟؟؟:  اخراج

پول  یا   تقدیرنامه؟ :  تقدیر



یابیهاي بازاراستفاده از تکنیک

بخش بندي بازار 
هاي بازارهدف گذاري بخش

شناخت محیط



شفافیت و پاسخگویی

انتشار گزارشات دورهاي
»معجزه اعداد « استفاده از خاصیت 



یریدعلم بازاریابی را جدي بگ



نیدمیزان اثربخشی خود را ارزیابی ک



تعیین معیارهاي ارزیابی

ارزیابی جشنواره ها
ارزیابی عملکرد

/ هد نسبت تحقق به تع/ تعداد مدرسه / تعداد کالس (
ین دو فاصله ب/ خیرینمیانگین کمکهاي / خیرینتعداد 

/ ... )کمک یک خیر 
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