


JEDNODUCHÝ ZPŮSOB,
JAK POMOCÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ
A FUNDRAISINGOVÉ PLATFORMY DARUJME
ZÍSKAT PENÍZE NA VAŠE PROJEKTY.
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Co nabízíme?

Jednoduchou webovou aplikaci

pro zpracování daňového přiznání

fyzických osob, včetně živnostníků.

Těch je v České republice přes 3 miliony.

To je velká skupina lidí, které je možné

oslovit. Daňová aplikace je zároveň

takový jedinečný nástroj fundraisingu.

Spojuje dvě užitečné věci: uživatel si sám

připraví kompletní přiznání a v aplikaci

zároveň pošle prostřednictvím Darujme

částku 290 korun přímo na váš účet.



Co nabízíme?

Aplikace je připravena tak, aby ji zvládl připravit i úplný laik do 10 minut.

Uživatel odpovídá na otázky a na konci se mu vygeneruje kompletní daňové přiznání

a vás podpoří hezkou částkou.
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Co můžete získat?

Vlastní aplikaci s vašimi údaji k platbě prostř. Darujme.1

Uživatel aplikace vás podpoří částkou nastavenou ve výši 290 korun za přípravu přiznání.2



Co můžete získat?

Darujme.cz vám poskytuje kompletní

informace o dárcích. Můžete tak s nimi

navázat a udržovat dlouhodobý vztah,

který je základem úspěšné fundraisingové

práce. Dary obdržíte jednou týdně,

nemusíte tedy dlouho čekat.

4
Nové podporovatele.

Návštěvníci vaší stránky,

které na ně přivedla

původně jiná služba,

se mohou stát vašimi

věrnými přáteli.
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Jaké jsou výhody pro vašeho dárce?

���Aplikace je doopravdy jedinečná. Uživatel toho o daních nemusí vědět moc.

    Stačí, když bude odpovídat na otázky, jako v dotazníku. Nečte dlouhé pokyny

    jako ve formulářích finančního úřadu, nemusí si stahovat žádné programy.

���Ušetří platbu za účetní. Porovnejte 1500 korun za účetní a 290 korun za aplikaci.



Jaké jsou výhody pro vašeho dárce?

Jak se zapojíte? Jak technicky? Co bude dál? Jak na to? Sdílejte aplikaci

Vyplníte registrační formulář
na www.DanovePriznaniPomaha.cz.
Na základě zadaných údajů vám také
později připravíme smlouvu o spolupráci.

Důležité je, abyste nám
poskytli tyto údaje pro přípravu
plateb ve vaší aplikaci
(informace najdete ve vašem
účtu na platformě Darujme):
– API ID
– Secret API key
– Charity Org Identifier
– Project Identifier

S linkem můžete začít
pracovat ihned podle svých
možností a schopností, a sbírat
tak peníze pro své projekty.

Připravíme vám vlastní produkt,
kde uživatel podpoří
prostř. Darujme vaši organizaci.
Link vám pošleme e-mailem.

Je to jednoduché:
sdílejte, inzerujte,
podporujte svoji aplikaci.
Čím více uživatelů – dárců
oslovíte, tím více prostředků
získáte. Přečtěte si naše Tipy.
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Základní podmínky spolupráce

���Jak jsme popsali hned na začátku, základním předpokladem

    je vaše registrace k využívání metody Darujme.

���Za přípravu a využití aplikace si účtujeme provozní poplatek

    ve výši 15% z darované částky. Poplatek nám umožňuje pokrýt

    náklady na vývoj, zákaznický servis a další provozní výdaje.
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Jak se zaregistrujete?

www.DanovePriznaniPomaha.cz

Máte další otázky? 

 

Kontaktujte nás:

info@danovepriznanipomaha.cz

+420 730 104 440


