Lock me Up - Free a Girl
In 6 weken naar het sponsortarget!

Behaal in 6 weken jouw sponsortarget voor Lock me Up!

Print het onderstaande schema uit. Schrijf onder Doel op welk bedrag jij per actiepunt gaat ophalen. Houd onder Check bij of je het al hebt
gedaan.

Week

To do

Check

Doel

Denk GROOTS!

1

Sponsor eerst jezelf.

Tip - Zorg dat de kop er
direct af is. Zo staat er geen
€0,- meer op jouw
sponsorteller en je geeft
andere (toekomstige)
sponsors vertrouwen.

Zoek al je spullen uit. Zet
alles wat je niet meer
gebruikt online te koop. Zo
sla je 2 vliegen in 1 klap. 1.
Geld op je sponsorteller + 2.
Het is lekker opgeruimd!

Tip - Vraag ook aan jouw
vrienden, collega´s en
familie of zij nog oude
spullen hebben die jij mag
verkopen.

Stuur een enthousiaste mail
naar ten minste 20
bekenden (mensen die je
kent via een sportvereniging,
je studie, je stad/gemeente,
etc.) en vraag om een gift
van minimaal € 15. Of vraag
GROOTS!

Tip - Soms geven diegenen
waarvan je het minst
verwacht, het meest, dus
zet hoog in!
Let op! - Noteer voor jezelf
wie allemaal al gereageerd /
gesponsord heeft.
Tip - Laat je sponsoren met
een bedrag voor elk uur dat
je opgesloten zit. Zo maak
je de actie concreet en
tastbaar.

2

Vraag aan 10 van je vrienden
jou te sponsoren met
minimaal € 25.

Tip -  Organiseer een
speciale avond voor je
vrienden. Houd een 30
seconds toernooi, een
pubquiz of een
wijnproeverij! Vraag
hiervoor per persoon een
bijdrage en voila! Geld op
jouw sponsorteller EN een
leuke avond.

Vraag aan 6 van je collega’s
jou te sponsoren met
minimaal € 20.

Tip -  Organiseer een
vrijmibo op je werk. Regel
hapjes, drankjes en
spelletjes. Stuur al je

collega´s een tikkie van 12
euro. Hiervan gaat 4 euro
naar de hapjes en drankjes
en 8 euro naar Lock me Up!

3

Vraag aan jouw lokale
supermarkt of jij er een
statiegeldactie mag houden.

Tip - Stuur een mail naar
info@lockmeup.nl en vraag
naar posters. Hang deze
naast het flessen apparaat
en op de collectebus.

Vraag ten minste 15 mensen
via social media (Facebook,
LinkedIn, Twitter) jouw te
sponsoren met minimaal €
15.

Let op! - Dit kan voelen als
een drempel.. Doe het
alsnog! Dan merk je meteen
dat de reacties een stuk
positiever zullen zijn dan je
denkt. Je doet het immers
voor een goed doel.

4

Vraag jouw werkgever, een
bedrijf waar je klant van
bent of een bedrijf waar je
vaak komt om jou te
sponsoren met € 150.

Tip - Ben je bij een winkel
vaste klant? Vraag of je een
dag kunt werken in ruil voor
een donatie.

Bel minimaal 20 bedrijven
met de vraag of zij jou willen
sponsoren met minimaal
€50,-.

Let op!- Deze donaties zijn
belasting aftrekbaar voor
bedrijven! Als jij jouw
enthousiasme en strijdlust
gebruikt, dan is er geen
reden om niet te doneren!

Tip- Vermeld de bedrijven
die jou sponsoren op jouw
actiepagina, Facebook,
Instagram en LinkedIN met
bedrijfsnaam en logo. Dit
kan bedrijven over de
streep trekken om te
sponsoren en nieuwe
bedrijven aantrekken!

Bel een aantal goede
vrienden en span ze voor
jouw karretje. Vraag of zij op
hun werk, in hun
vriendenkring, bij hun
familie en op social media
een oproep willen plaatsen.

5

Gebruik nogmaals social
media! Plaats nog een keer
een oproep om te
sponsoren.
Veel mensen zien het wel de
eerste keer, maar willen het
dan later doen en vergeten
het weer.
Help ze even herinneren
door op maandag en in het
weekend nog een oproep te
plaatsen.

Tip- Gebruik beeld! Plaats
niet alleen tekst, maar ook
filmpjes en foto´s van Free a
Girl. Iedereen wil hier graag
tegen vechten, maar soms
voelt het een beetje ver
weg. Door een video of foto
wordt het tastbaarder. Kijk
hiervoor even op het
Youtube kanaal van Free a
Girl!

6

Herhalen, herhalen,
herhalen!
Wie hebben allemaal nog
niet gesponsord? Stuur een
reminder mail of pak de
telefoon op en bel ze!
Ze zijn het waarschijnlijk
gewoon vergeten.

Tip - Vertel iedere keer
WAAROM jij dit doet
WAAROM het noodzakelijk
is. Vertel ook de reden dat
het belangrijk is dat ze zo
snel mogelijk doneren! Jij
wilt je sponsortarget halen
en je laten opsluiten voor
Lock me Up, zodat je nog
meer aandacht kunt
vestigen op de
problematiek!

Heel veel succes met het uitvoeren van jouw stappenplan! Vergeet niet dat je altijd contact op kunt nemen met ons voor vragen of opmerkingen. Je kunt
mailen naar info@lockmeup.nl of bellen naar 088 – 366 54 09.

