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6 ZASAD
DOSKONAŁEGO
MAILINGU

Czyli jak zdobyć fundusze pisząc listy wg. Instytutu Fundraisingu
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WSTĘP
Mailing, czyli pocztowa przesyłka ezpośred ia, jest najbardziej rozpowszechnionym

arzędzie

wykorzystywanym w fundraisingu i marketingu ezpośred im. Stosują go od wielu lat ajwiększe a
świe ie orga iza je harytatyw e, takie jak UNICEF, SOS Wioski Dzie ię e, WWF zy Gree pea e.
Mailing zapewnia im

stabilizację finansową oraz umożliwia planowanie

przychodów i budowanie relacji z darczyńcą.
Cele

wysyłki każdego

aili gu jest spowodowa ie

ierzal ej reak ji adresatów. W przypadku

organizacji non-profit hodzi zazwy zaj o uzyska ie darowiz y pie ięż ej. A yś ie
el, w fazie projektowa ia powi
i teraktyw oś i i perso aliza ji.
otywują y sposó

ogli osiąg ąć ten

iś ie skupić się

a dwó h podstawowych cechach mailingu:

Interaktywność

oz a za, że od ior a przesyłki zosta ie w

za hę o y do wyko a ia wpłaty i

Personalizacja to nic innego, jak dostosowanie treś

ędzie

ógł tej wpłaty łatwo doko ać.

i i posz zegól y h ele e tów

aili gu do

jego odbiorcy.
Wysyła ie skute z y h

aili gów jest sztuką, której każdy z as

tekś ie prze zyta ie o

6 najważniejszych zasadach tworzenia doskonałych

mailingów.
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Zasada nr 1: Wyślij go pod odpowiedni adres
Czy wiecie do kogo wysyła ie Wasze

aili gi? Baza danych to kluczowy element sukcesu

każdej ka pa ii mailingowej. W zależ oś i od tego, do kogo wysyła y jest
powi

iś y dostosować treść listu, rodzaj proś y o wspar ie, język, który

odbiorcy. Ale przede wszystki
te ate

aili g,

zwra a y się do

ależy wysyłać listy do osó , które są zai teresowane

aszej działal oś i i hęt ie po ogą aszej orga iza ji. No tak, ale gdzie z aleźć

takie osoby?
Jeśli prowadzi y działa ia fundraisingowe do kilku lat, to sprawa jest prosta: podstawową
azę do wysyłki powi
orga iza ję. Wtedy

i sta owić dar zyń y, którzy już o

a y pew ość, że efektyw ość

aj

iej raz wsparli

aili gu ędzie wysoka.

Nie zapominajmy o nieustannym powiększaniu liczby dar zyń ów. W ty
realizować

aili gi rekruta yj e, który h ele

aszą

elu

ależy

jest ie tylko pozyskiwa ie fu duszy, ale

także owy h do atorów. A y skute z ość takich maili gów yła wysoka, ależy dążyć do
tego, aby osoby, do który h

ędziemy kierowali mailing, posiadały podo

dar zyń ów z aszej azy da y h (płeć, wiek,

e e hy do

iejs e za ieszka ia, śred i do hód, styl ży ia,

oso iste doświad ze ia ży iowe itd.)
Jeśli planujemy pierwszy mailing fundraisingowy i nie znamy jeszcze naszych dar zyń ów,
powi

iś y potraktować go, jako test. Po zrealizowa ej wysył e

wy iki pod kąte

dar zyń ów, którzy wpła ili pie iądze, a w kolej y

oże y przea alizować
aili gu wykorzystać

tę wiedzę. Dar zyń y, którzy wpła ili pie iądze w wy iku ak ji to asza grupa docelowa w
astęp y

aili gu.
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Zasada nr 2: Opisz w przekonujący sposób swój projekt i apel o

pomoc.

Jeśli h e ie z otywować od ior ę listu do wsparcia Waszej organizacji, to opowiedzcie mu
historię. I najlepiej, a y yła to historia prawdziwa i osobista. Ludzi aj ardziej i teresują i
ludzie. Nie piszcie o Waszej organizacji, o ty

kiedy powstała, jaka jest jej

i

isja i jakie są jej

plany a przyszłość... Te i for a je są waż e dla Was, ale ie dla od ior y listu. Jedy e o
oże sprawić, że poświę i o swój e

y zas a prze zyta ie ty h kilku astu zdań, ędzie

iekawa, w iągają a i aute ty z a historia.
Może ie

apisać o oso isty h doświad ze ia h wolo tariuszy, którzy przyłą zyli się do

Waszego projektu, o historii podopiecznych Waszej organizacji i ich rodzinach, o osobistym
apelu założy iela orga iza ji lu jej pra ow ików itd. Dzięki te u sprawi ie, że Wasz list
ędzie ardziej ezpośred i, a jed o ześ ie żywy, arw y i działają y a wyo raź ię.
Opisz ie dokład ie potrze ę oraz cel,

a który z iera ie fu dusze. Jeśli to

ożliwe,

przedstaw ie ałkowity udżet ak ji, a y dar zyń a wiedział jakie wyzwa ie stoi przed Wa i
oraz w jaki sposó jego wpłata przy zy i się do osiąg ię ia za ierzo ego elu.
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Zasada nr 3 : Poproś o konkretną dotację
Niektórzy uważają, że ie wypada prosić wprost o pie iądze, a już ty

ardziej o ko kret ą

kwotę. Jednak praktyka pokazuje co innego. Najbardziej skuteczne mailingi to takie, w
który h od ior a wie dokład e zego o zekuje od

iego

adawca. Oz a za to, że i

pre yzyj iej opisze y aszą proś ę o wspar ie i określi y jej para etry, ty

wię ej osó

nam tego wsparcia udzieli. Większość dar zyń ów wy hodzi z założe ia, że to organizacja
powinna wiedzieć jaka po o jest potrze
Dlatego ależy jasno określić w swoi
powi ie się tego sa
su ę ędzie ie

a, aby planowana ak ja zakoń zyła się suk ese .

apelu zego o zekuje y od dar zyń y – dar zyń a ie

do yślać. Prosząc o ko kret ą kwotę darowiz y, dopisz ie, o za tą

ogli kupić w ramach prowadzo ej z iórki – zyli w jaki sposó dar zyń a

przy zy i się do realiza ji projektu. W te sposó wspar ie fi a sowe nabierze bardziej
wy ier y h,

aterial y h korzyś i.

Sugerują kwotę, jed o ześ ie rozwiewa y wątpliwoś i tych dar zyń ów, którzy o awiają
się, że „przekażą za

ało”. Wiele osó z tego powodu w ogóle rezyg uje z wpłaty darowiz y.

Dlatego warto wpisać trzy sugerowa e kwoty: iską, śred ią i wysoką, a y każdy dar zyń a
z alazł w aszy

liś ie su ę odpowied ią do swoi h

ożliwoś i fi a sowy h.

Wiele organizacje pisze, że „ ędą wdzię z e, za każdą, awet aj
zda ie

oż a u ieś ić w treś i listu, ale

iejszą wpłatę”. Takie

ie zapo i ają o zasugerowaniu kwoty oraz

poda iu i for a ji, o za tą kwotę dar zyń a ufu duje w ra a h prowadzonej akcji.
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Jeśli zastosowaliś ie się do zale eń zasady nr 1, zyli z a ie od ior ę listu, dopiero wtedy
oże ie przejść do realiza ji zasady nr 4.
W odzie

y

ży iu stara y się dostosować

asz język i słow i two do odbiorcy, aby

roz owa przy iosła za ierzo y efekt, tz . że yś y
roz awia y z

aszą

a ią, profesore

ogli się skute z ie porozu ieć. I a zej

a u zel i, przyja iółką czy przełożo y .

Automatycznie dostosowujemy się do roz ów y. Jesteś y

iej lub bardziej formalni,

okazujemy szacunek lub lek eważy y drugą stro ę, używa y kolokwializ ów i skrótów
yślowy h, ądź trzy a y się popraw ej polsz zyz y. Dla zego wię

ie zastosować tej

samej techniki w listach? Jeśli wie y do kogo piszemy, to pisz y tak, jak yś y

ieli z tą

oso ą roz awiać.
Słow i two i język listu powi ie
do który h wysyła y

yć dostosowany do grupy docelowej – zyli dar zyń ów

aili g. Jed o ześ ie treść listu powi na

specjalistycznych określeń, doty zą y h spe yfiki da ej
dar zyń o
logi z y

ra ży

yć jas a i prosta, bez
zy orga iza ji, która

oże yć o a. Budujmy krótkie, poprawne gramatycznie i stylistycznie zdania, z
iągie

yślowy . Sko plikowanych, złożo y h zdań używaj y ostroż ie lub

zrezygnujmy z i h zupeł ie.
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Zasada nr 5: Wyślij go w odpowiednim czasie
Kiedy jest odpowiedni czas na mailing? Po pierwsze wtedy, kiedy nasz odbiorca czeka na
wiado ość p. list z podziękowa ie

za przekaza ą darowiz ę. Do drugie – gdy temat listu

jest powiąza y z te ate , który w da y

o e ie doty zy większoś i aszy h dar zyń ów

p. proś a o preze ty od Mikołaja dla podopie z y h do u dzie ka wysła a przed Święta i
Bożego Narodze ia. Po trze ie – gdy wie y, że większość aszy h dar zyń ów ędzie w
domu, a ie poza i

p. list do stude tów wysła y listopadzie, a ie we wrześ iu.

Pa iętaj ie, że waka je, ferie, święta i długie weeke dy ie sprzyjają skute z oś i
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Wyo raź so ie dar zyń ę, który wyjmuje ze swojej skrzynki, taje

i zą kopertę. Koperta

ardzo go zai trygowała, wię od razu po wejś iu do do u, z za iekawie ie

ją rozrywa. W

środku znajduje list, którego pierwszy akapit jest tak w iągają y, że czyta go do samego
koń a… Z listu dowiaduje się, że jeśli przekaże 50zł, to „uratuje świat”. Pełe zapału i e o ji,
spo ta i z ie de yduje się wesprzeć opisa ą ak ję, a y stać się zęś ią tego wspa iałego
przedsięwzię ia: h e akar ić ezdo

e psy lu o alić ko ie wiezio e a rzeź, a

oże

ufu dować sz zepio kę a polio dla dzieci w Afryce lub po ó od aleźć zagi io y h itd. itp.
Zatrzy aj y się a hwilę w ty

iejs u. Jak do tej pory mailing osiąg ął za ierzo y el:

dar zyń a go otworzył, zapoz ał się z jego treś ią i podjął de yzję o wspar iu. Wydawało y
się, że tu asza rola się koń zy… a jed ak. Bo zy osiąg ęliś y asz el? Efektem listu
powi
utknie

a yć wpłata darowiz y. Co się sta ie, jeśli spo ta i z a reak ja a aszą proś ę
podczas

przekazywania

iedopra owa y? Wtedy

dotacji,

po ieważ

mechanizm

aili g uz a y za ieskute z y,

zwrotny

ędzie

i o tego, że wszystkie jego

ele e ty, opró z tego ostat iego, zostały perfek yj ie dopra owa e.
Mechanizm zwrotny, to mechanizm, dzięki które u dar zyń a w prosty i szy ki sposó

oże

przekazać darowiz ę, najlepiej od razu po przeczytaniu listu. Ułatwcie dar zyń y te ostat i
krok, o jeśli odłoży go a póź iej, to prawdopodo

ie już igdy do iego ie wró i.

Znamy 6 zasad doskonałego mailingu i co dalej?

Aby za ząć z ierać aprawdę DUŻE fu dusze wykorzystują

aili g, poznajcie jego tajniki na

szkoleniu „Pisanie skutecznych listów fundraisingowych.” Kosz uczestnictwa to tylko
390zł, wię zwró i się już po pierwszym mailingu! Wyślij ie swoje zgłoszenie na adres:
szkolenia@i-fr.pl
Instytut Fundraisingu, projektuje mailingi fundraisingowe dla organizacji charytatywnych,
oże ie wię zle ić nam przygotowanie Waszego mailingu. Zaprasza y do współpra y!

COPYRIGHT BY INSTYTUT FUNDRAISINGU, WWW.INSTYTUTFUNDRAISINGU.PL

