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Magyarországon 3 000 000 háztartásból 300 000 nem állít Karácsonyfát. Ők
sajnos nem engedhetik meg maguknak ezt a “luxust”, dönteniük kell az ajándék,
a vacsora és a fenyőfa között. Ezen mi 2012-ben elkezdtünk változtatni. Kitaláltuk,
megszerveztük és megnyitottuk a December24.hu Karácsonyfa Árudát.
Jótékonysági kezdeményezésuünk koncepciója, hogy minden eladott fa mellé egy
másikat ajándékozunk a rászoruló családoknak. A vásárlók adományozási oklevelet
kapnak a saját fenyőfájuk mellé.
Célunk volt, hogy a valódi, hatékony segítség mellett felhívjuk a figyelmet a jótékonyságra
és azt elérhetővé tegyük mindenki számára, kizárólaga kedves szándékáért cserébe.
Célunkat elértük. Kampányunkat számos hazai híresség örömmel támogatta. A több
százezres elérést produkált internetes kampányunk mellett megjelentünk több TV
csatorna híradójában (TV2, M1, M2, ECHO, DUNA) és a nyomtatott sajtóban is.
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Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ segítségével,
Bús Balázs polgármester úrral személyesen adhattuk át december
22-én a rászoruló családoknak a fákat. Idén Karácsonykor a
tavalyi tapasztalatokraépítve még szélesebb körben indítjuk el
a projektünket. Ehhez szeretnénk további
együttműködő partnereket bevonni.
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Együttműködő franchise partnereink számára komfortosan biztosítjuk...:
- a teljes knowhow-t, - az eszközöket, - kommunikációt
Szakmai és támogató partnerünk az Oázis Kertészet, Magyarország karácsonyi
időszakban eladott fenyőfáinak legnagyobb szállítója.
Javasolt helyszín az Önök telephelyének transzparens pontja, ahol a saját dolgozók és
mások számára is jól látható az Áruda.
A projekt költsége minimális eladási számok mellett kitermelhető:
- 100-150 fa: charity, - 150-300 fa: charity + eszközök,
- 300+ fa: charity + eszközök + franchise díj
A javasolt nyitás 2013. december 6. péntek a zárás pedig december 20. péntek.
A megmaradt, előre egyeztetett árukészletet visszavesszük.
Az Áruda javasolt személyzete
- cég dolgozói, - cég vezetői, - hírességek
Projekt haszna jótékonyságon túl:
- a Külső PR, - a belső PR, - a CSR

