JOULUPUU - OHJEET YRITYKSILLE, HELSINKI 2018
Keskuspuiston Nuorkauppakamari ja Joulupuun projektitiimi kiittävät
päätöksestänne osallistua Joulupuu-keräykseen vuonna 2018!
YRITYSKERÄYS LYHYESTI
Yritys kerää omassa toimipisteessään joululahjoja Helsingin kaupungin
lastensuojelun piirissä oleville lapsille ja nuorille. Yritys toimittaa lahjat itse
aikavälillä 3.-12.12.2018 Helsingin kaupungin Pikalähetintien
keräyspisteeseen, josta lahjat lähtevät saajilleen. Annettavien lahjojen tulee
olla käyttämättömiä – joko itse tehtyjä tai ostettuja. Lahjoihin merkitään
pakettikortti, joka kertoo lahjansaajan tiedot. Yritys saa hyvän maun
mukaisesti käyttää Joulupuun logoa ja annettuja materiaaleja keräyksen
järjestämisessä sekä omassa viestinnässään. Kerätyt lahjat saatetaan
Helsingin alueen lastensuojelun piirissä oleville lapsille sekä nuorille
Keskuspuiston Nuorkauppakamarin järjestämän Joulupuu-keräyksen ja
Helsingin kaupungin toimesta. Eniten tarvetta vuonna 2018 on 11-17 vuotiaiden nuorten lahjoille.

Ilmoita yrityksesi mukaan tästä!

LAHJOJEN TOIMITUS
Yritys voi toimittaa keräämänsä lahjat aikavälillä 3.-12.12.2018 (pois lukien
6.-9.12.). Lähetämme tarkemman toimitusinfon marraskuussa. Lahjat
toimitetaan osoitteeseen:

Helsingin kaupunki
Joulupuu-keräys 2018
Pikalähetintie 15
00620 Helsinki

(Sisäänkäynti takapihalta)

.

JOULUPUU - HYVÄN MIELEN JOULUKERÄYS
#JOULUPUU # JOULUPUUKERÄYS
JOULUPUU.ORG

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT MATERIAALIT
Yrityksenne voi hyvän maun mukaisesti käyttää seuraavia materiaaleja
keräyksen järjestämisessä ja omassa viestinnässään.

Juliste
Juliste (pdf) on tulostettavissa sekä A3 että A4-kokoisena.

Joulupuun virallinen logo
Keräysohje
Pakettikortit (FI/SWE, ENG, nuorten kortit)
Tiedosto tulostetaan A4-kokoisena.

VIESTINTÄ
Voitte käyttää hyvän maun mukaisesti Joulupuu-keräyksen materiaaleja tai
logoa viestinnässänne. Sosiaaliseen mediaan postatessa toivomme
käyttämään hashtageja #joulupuu ja #joulupuukeräys.

LAHJAT
Joulupuu-keräykseen kerätyt lahjat tulee olla joko uusia tai itse tehtyjä ja
käyttämättömiä. Yrityksen on hyvä järjestää toimipisteeseensä fyysinen
keräyspiste johon halukkaat voivat tuoda lahjan. Keräyspisteelle voi tulostaa
nähtäville Joulupuun julisteen sekä valmiiksi leikatut pakettikortit, jotta ne on
jouheva kiinnittää lahjoihin. Eniten tarvetta vuonna 2018 on 11-17 -vuotiaiden
nuorten lahjoille.

PROJEKTIN PÄÄTTÄMINEN JA LAHJAMÄÄRÄN RAPORTOINTI
Lahjojen lähdettyä kohti iloisia vastaanottajia, on aika kiittää ja viestiä
keräyksen päättymisestä. Osallistuneita lahjoittajia kiinnostaa usein kuinka
monta lahjaa yrityksestänne kerättiin.

Kerättyjen lahjojen määrä tulee kertoa lahjojen toimituksen yhteydessä.

Lämmin kiitos osallistumisestanne ja mukavaa keräystä!
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