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GIỚI THIỆU/
INTRODUCTION

GIỚI THIỆU/ INTRODUCTION
Tài liệu này trình bày một bản đề xuất phát triển của một Kế hoạch Marketing và Gây
quỹ để tăng tiếng tăm và sự hiện diện của Reach Out, tập trung vào truyền thông trực
tuyến và gây quỹ.
The following, sets out a proposal of the development of a Marketing and
Fundraising Plan to improve notoriety and pressence of Reach Out, focusing on on-line
communication and fundraising.
Kế hoạch này được chia thành 13 hành động, trong đó làm nổi bật 6 hành động
quan trọng nhất.
This plan has been divided into 13 actions. Among this are highlighted the 6 most
important actions.
Kế hoạch này đề cập đến các hành động ở cả lĩnh vực Marketing lẫn Gây quỹ.
Both Marketing and Fundraising actions have been covered in this plan.
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XUẤT PHÁT/ STARTING POINT

SỰ CẦN THIẾT PHÁT TRIỂN MARKETING VÀ GÂY QUỸ/ NECESSITY
TO IMPROVE MARKETING AND FUNDRAISING IN REACH OUT
Reach Out mong muốn phát triển và thúc đẩy gây quỹ, đồng thời, tăng cường
các chính sách giao tiếp/ Reach Out wants to improve and promote fundraising
and at the same time, improve its communication policy.

THIẾU NGUỒN LỰC VÀ THỜI GIAN/ LACK OF RESOURCES AND
TIME
Chính do sự hạn chế về nguồn lực mà lĩnh vực marketing chưa được đầu tư
một cách đúng mức/ Due to contrained resources it is impossible to
dedicate enough investment in areas of marketing

Thật khó nếu phải thực hiện phát triển các kênh truyền thông trong
khi vừa phải tiến hành gây quỹ mà nguồn kinh phí thì lại giới hạn?/
Is it possible to improve comunication channels whilst promoting
fundraising without incurring a greater fixed expenses?
Vâng! Hãy nghĩ đến các tình nguyện chuyên môn để được trợ giúp trong lĩnh vực
này!/ Yes! Using a volunteer with experience working in those areas!
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MỤC TIÊU/ OBJECTIVES

1. Phát triển Marketing và kế hoạch truyền thông trực tuyến/ Develop a
Marketing and on-line comunication plan
 Góp phần nâng cao nhận thức và tầm ảnh hưởng của Reach Out/
Helping to improve the knowledge and notoriety of Reach Out initatives.
 Tận dụng chiến lược trực tuyến giá rẻ: từ các trang web đến trang
mạng xã hội/ Using low-cost on-line methods: from the websites to social
networking sites.

2. Phát triển kế hoạch Gây quỹ/ Develop a Fundraising plan
 Xác định nhóm mục tiêu (chính phủ, doanh nghiệp và các cá thể) và mức độ
ưu tiên của họ/ Defining the objective´s colectives (Public administrations,
companies and private persons) and their priority.
Cách thức hợp tác với RO (đóng góp đặc biệt, đóng góp chung, tài trợ, sự
kiện…)/ The methods of colaboration with RO(ad hoc donations, generals,
sponsorhips, events…)
 Phát triển các “công cụ” trình bày và kế hoạch điều phối (nguồn lực và thời
gian)/ Developing the “tools” of presentation, and the operative plan of
launching (sources and timing)
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LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN/ DEVELOPING AREAS

Truyền thông trực tuyến/
On-line
• Đề xuất Gây quỹ/ Fundraising
presentations
• Dữ liệu/ A Database
• Báo cáo dự án thường niên/
Annual Project´s Report
• Vai trò của các liên kết?/
Associate´s role?
• Tài trợ/ Sponsorships

comunication
• Trang Web/ The Website
• Mạng xã hội/ Social networks
• Bản tin/ Newsletters
• Ảnh trực tuyến/ E-shots
• Xuất hiện trên Google/ Google
pressence

Gây Quỹ/ Fundraising

Interdependence and connection between areas
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CHÚNG TÔI HIỆN CÓ GÌ/WHAT DO WE HAVE TODAY?

Trang web/
Website

Bản tin/ Newsletter

Facebook

Logo

CÔNG CỤ/ CÁCH THỨC trong việc sử dụng truyền thông trực tuyến/
TOOLS/METHODS in use for on-line comunication

Tài trợ từ Doanh nghiệp/
Company donations

Quyên góp từ cộng đồng/
Public subventions

Sự kiện gây quỹ/
Fundraising events

CÁC THỨC Gây quỹ/ Fundraising METHODS
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HÀNH ĐỘNG/
ACTIONS

UƯ TIÊN/ PRIORITY ACTIONS
1. Thiết kế lại trang web/ Website re-design
17

2. Khai thác tối đa Mạng xã hội (Facebook)/ Exploitation of Social
Networks (Facebook)
20

3. Phát triển đề xuất Gây quỹ/ Development of a fundrasing
presentation
Thích ứng với doanh nghiệp tư nhân và các tổ chức công/ Adaptable to private companies 21
and public organizations

4. Xây dựng cơ sở dữ liệu (Những nhà tài trợ tiềm năng và hiện tại)/
Development of a database (Potential donors and current donors)
23

5. E-shot sử dụng cơ sở dữ liệu/ E-shot using the database
25

6. Phát triển Báo cáo dự án thường niên/ Development of an Annual
Project´s Report
27
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ƯU TIÊN THỨ CẤP/ SECONDARY ACTIONS
7. Thiết kế lại Bản tin /Re-design of the Newsletter
30

8. Giới thiệu vai trò của liên kết/ Introducing “Associate´s role"
31

9. Tài trợ/ Sponsorhips
32

10. Xây dựng “Bản khảo sát ý kiến”/ Developing “Satisfaction form”
33

11. Phát huy vị thế trên Google/ Improve our "Google position"
35

12. Nên chăng tái xây dựng thương hiệu?/ Should we rebrand?
36

13. Liên kết giữa việc Gây quỹ và các hoạt động khác/ Colaboration in
Fundraising tasks/other tasks
38
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LIÊN QUAN ĐẾN SỰ XUẤT HIỆN TRỰC TUYẾN/
RELATED WITH THE ON-LINE PRESSENCE...

TẦM QUAN TRỌNG/ IMPORTANCE OF THE ON-LINE PRESSENCE

NHẬN BIẾT/ NOTORIETY
Tầm quan trọng đặc biệt: Công chúng biết đến
RO ngay từ lần đầu tiên/ Special importance:
people know RO for first time

Nêu rõ mục tiêu của RO trong thời gian ít hơn
30 giây/ Show RO objectives in less than 30
seconds

SỰ TRUNG THÀNH/ LOYALTY
Tầm quan trọng của việc tập trung vào vấn đề
truyền thông của dự án/ Importance to focus on
project´s communication

Tầm quan trọng đặc biệt của tài trợ trên trang web
và “chúng ta đã đạt được những gì từ đóng góp của
họ”/ Special importance of the donors on the
website and “what we achieve with their donations”

UY TÍN TỐI ĐA/ MAXIMUM CREDIBILITY
Tập trung vào “chúng ta làm gì với số tiền có được”/ Focused on “showing what we do with the
money”
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LIÊN QUAN ĐẾN GÂY QUỸ/ RELATED WITH
FUNDRAISING...

1. CHÚNG TA ĐANG LÀM GÌ NGAY BÂY GIỜ VÀ CHÚNG TA SẼ ĐẠT ĐƯỢC
NHỮNG GÌ?/ WHAT WE ARE DOING today and WHAT ARE OUR RESULTS?
2. NHỮNG TỔ CHỨC TƯƠNG TỰ ĐANG LÀM NHỮNG GÌ?/ WHAT ARE OTHER
ORGANIZATIONS like us DOING?
3. AI sẽ là đối tượng thụ hưởng ưu tiên?/ WHO should be our priority
recipient?
4. LÀM THẾ NÀO để chúng ta trình bày đề xuất?/ HOW should we present
the proposal?
5. CHÚNG TA SẼ HỎI XIN GÌ, và BẰNG CÁCH NÀO?/ WHAT DO WE ASK FOR,
and HOW?
6. CÒN NHỮNG CÁCH NÀO KHÁC để chúng ta tổi ưu hóa GÂY QUỸ?/ What
OTHER WAYS can we EXPOILT for FUNDRAISING?
7. Sử dụng NGUỒN LỰC và THỜI GIAN nào?/ Using wich RESOURCES and
TIMING?
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LIÊN QUAN ĐẾN GAY QUỸ/ RELATED WITH
FUNDRAISING...
1. CHÚNG TA ĐANG LÀM GÌ NGAY BÂY GIỜ VÀ CHÚNG TA SẼ ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG GÌ?/
WHAT WE ARE DOING today and WHAT ARE OUR RESULTS?
2.

NHỮNG TỔ CHỨC TƯƠNG TỰ ĐANG LÀM NHỮNG GÌ?/ WHAT ARE OTHER
ORGANIZATIONS like us DOING?

•Tìm hiểu hoạt động của các tổ chức tương tự/ Research about initiatives from other similar organizations

3.

AI sẽ là đối tượng thụ hưởng ưu tiên?/ WHO should be our priority recipient?

•Xác định cơ sở khách hàng/ Defining our customer base.
•Phân khúc người nhận dựa trên cơ sở dữ liệu/ Segmentation of our recipients by database.
•Nghiên cứu những khoản trợ cấp công/ Public subventions research.

4.

LÀM THẾ NÀO để chúng ta trình bày đề xuất?/ HOW should we present the
proposal?

Pg.17

•2 Phương pháp hành động/ Action Methods:
CHUNG: gửi thư đến nhà tài trợ “tiềm năng” (trình bày chung, e-shot…)/ GENERAL: massive mailings to“potential
donors”(general presentation, e-shot...)
CỤ THỂ: trình bày chi tiết cho những dự án cụ thể đến từng doanh nghiệp/ công chúng/ CONCRETE: specific
presentation for a specific project for companies/public subventions.
•2 Phương pháp chuyển tải/ Delivery Methods:
TRỰC TIẾP: gặp gỡ trực tiếp/ PRESENTIAL: “face to face” presentation
TRỰC TUYẾN: e-shot, trình bày chugn qua thư điện tử/ ON-LINE: E-shot, general presentation by mail...
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LIÊN QUAN ĐẾN GÂY QUỸ/ RELATED WITH
FUNDRAISING...
5. CHÚNG TA SẼ HỎI NHỮNG AI, và BẰNG CÁCH NÀO?/ WHAT DO WE ASK FOR, and
HOW?
•Củng cố và phát huy “Danh sách những vật dụng cần tài trợ trên trang web. Đây là 1 cách tốt để cổ vũ đóng góp/ Enhance and
promote the “Wish List” from the website. This could be a great way to encourage donations.

6. . CÓN NHỮNG CÁCH NÀO KHÁC để chúng ta tổi ưu hóa GÂY QUỸ?/ Which OTHER
WAYS can we elaborate for FUNDRAISING?
•Giới thiệu vai trò của những liên kết (công ty, cá nhân) giúp đỡ RO bằng cách tài trợ hiện kim định kz/ Introducing
“Associate´s”role, (person, company) who supports RO by paying an amount of money periodically.
•Tài trợ/ Sponsorships.
•Giới thiệu cách mới để Gây quỹ dựa trên nghiên cứu các tổ chức hoạt động tương tự/ Introduce new ways of fundraising based
on a research from other similar organizations.
• Kết hợp nhiều cách gây quỹ bằng những sự kiện mới/ Multiple ways of fundraising by organization of new events.

7. Sử dụng NGUỒN LỰC và THỜI GIAN?/ Using which RESOURCES and TIMING?
•Nguồn lực được sử dụng phải là những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing và có khả năng hợp tác trong suốt dự án.
Làm việc trước kia với Giám sát Gây quỹ của RO (Blanca Font)/ The resource would be a person with marketing´s experience
working for free during the launching of the project. Working in colaboration with previous RO Fundraising Manager (Blanca
Font)
• Những lĩnh vực khác có thể thuê (thiế kết web, logo…). Chúng ta nên lựa chọn hình thức tiết kiệm nhất và khuyến khích tài trợ
từ doanh nghiệp/ Certain areas could need economic resources (web re-dessign, logo...) We should find the cheapest way and
encourage support from businesses.
•Dự án nên tiến hành trong vòng 4 tháng, bắt đầu từ tháng 1. Tham khảo thêm Thời gian/ The project´s duration would be 4
months, having January as estimated launch date. See Timming.
•Một khi dự án được tiến hành, nên cân nhắc khả năng tồn tại của những giai đoạn tiếp theo./ Once the project is launched
(January) decide the viability of the following phase.
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HÀNH ĐỘNG ƯU TIÊN/ PRIORITY ACTIONS

1. Hợp tác tái thiết kế trang web/ Colaboration on the re-design of the
website
BỐI CẢNH CỤ THỂ/
ACTUAL SITUATION:

Reach Out là một trang web hoàn hào về mặt nội dung, tuy nhiên vẫn cần được phát huy thêm giao diện/ Reach Out has a really
complete website in content but with a lot of possibilities to improve the “ visual appearance”.

PHƯƠNG PHÁP/
APPROACH:
Tối thiết yếu: công cụ giao tiếp toàn cầu/ Website high importance: universaI tool of communication.

Những gương mặt trên trang web có thể tạo ra ấn tượng tốt/ A "face lift" of the website would give an
enhacned visual impact.

HÀNH ĐỘNG/
ACTIONS (to do):
Công tác tái thiết kế trang web/ Colaborate on the re-dessign of the website.
Tìm hiểu về những doanh nghiệp cụ thể để xem họ có thể hỗ trợ những gì/ Research of specialized
companies (in website dessign) that could give us support.
Đăng tải báo cáo dự án thường niên trên trang web là rất quan trọng/ Special importance of the “Annual
Project´s Report” in the website.
“Chiến dịch quảng cáo” trên trang web nhằm gây quỹ/ “Advertising campaign” inside the website for
fundraising.
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Tái thiết kế trang web/ Re-design of the website

Trang web hiện tại/ Today´s website
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Tái thiết kế trang web/ Re-design of the website

VÍ DỤ/ EXAMPLE
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2. Xây dựng Mạng xã hội (Facebook)/ Establishing a Social Network
Profile (Facebook)
BỔI CẢNH CỤ THỂ/
ACTUAL SITUATION:
Chúng tôi có RO London (gồm 240 bạn) và RO Manchester (98 người hâm mộ)/ We have a RO London profile (240 friends) and a
RO Manchester profile (98 fans)

PHƯƠNG PHÁP/
APPROACH:
Thiết yếu để xây dụng tiểu sử RO chung (ví dụ như London và Manchester) nhưng cố gắng thu hút càng nhiều bạn/hâm mộ càng
tốt/ Necessity to create a “General” RO profile (taking as exemple London and Manchester profiles) but trying to elevate the
number of friends/fans. As much people have us at their social network better.
Mạng xã hội: cách đơn giản để tiếp cận với giới trẻ/ Social networks: basic method of communication for young people.
Hoàn toàn miễn phí/ Totally free.

HÀNH ĐỘNG/
ACTIONS (to do):
Tạo thông tin cho RO chung trên Facebook/ Create RO “General” profile on Facebook.
Nghiên cứ những mạng xã hội khác chúng ta có thể tham gia/ Research about other social networks we
could join.
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3. Xây dựng bài trình bày Gây quỹ/ Development of a fundrasing
presentation
Phù hợp với doanh nghiệp tư nhân và tổ chức công/ Adaptable to private companies and public organizations

BỐI CẢNH CỤ THỂ/ ACTUAL SITUATION:
Chúng tôi không có “tiêu chuẩn” mẫu để trình bày với các doanh nghiệp tư nhân cũng như các tổ chức công về mục tiêu và ý
tưởng của chúng tôi/ We don´t have a “standard” presentation to show our initiatives to companies and public institutions.

PHƯƠNG PHÁP/
APPROACH:
Sự cần thiết để thiết lập bài trình bày phù hợp với nhu cầu cụ thể/ Necessity to create a presentation adaptable depending on the specific
necesities:
BÀI THUYẾT TRÌNH CHUẨN: CÔNG TY/ĐOÀN THỂ/ STANDARD PRESENTATION· COMPANY/PUBLIC INSTITUTION presentation·
BÀI THUYẾT CHO DỰ ÁN CỤ THỂ/ SPECIFIC PROJECT PRESENTATION
Giám sát dự án” tham gia vào bài trình bày cũng như đề xuất là rất cần thiết nhằm giúp cho từng đối tượng hiểu rõ hơn về dự án/ Necessity
to involve “Project Leaders” on the presentation of the project proposal to gain a deeper understanding of individual projects
Chúng ta CHẲNG CÓ GÌ ĐỀ MẤT KHI CHÚNG TA HỎI HAY giới thiệuc hính chúng ta, hơn nữa, chúng ta làm không vì lợi nhuận./ We DO NOT
LOOSE ANYTHING FOR ASKING or presenting ourselves, ESPECIALLY IF WE DO IT FOR FREE.

HÀNH ĐỘNG/
ACTIONS (to do):
Phát triểm một bản trình bày hiệu quả nhằm giúp REACH OUT được biết đến nhiều hơn/ Develop an EFFECTIVE GENERAL
PRESENTATION to allow REACH OUT to become more widely known.
Phát triển bản trình bày cụ thể (chi tiết) cho những dự án cụ thể nhằm phù hợp với từng đối tượng và nhu cầu của dự án./
Develop SPECIFIC PRESENTATION (more focused on details) for presenting specific projects, adaptable to the recipient of the
project and the special needs of the project.
2 cách chuyển tải: CHUNG CHUNG và CỤ THỂ đều sử dụng được cho trực tuyến và cả trực tiếp./ 2 Delivery Methods: GENERAL
and SPECIFIC using ON-LINE & PRESENTIAL delivery methods.
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Bài trình bày Gây quỹ/ Fundraising presentation

MẪU/ EXAMPLE
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4. Xây dựng cơ sở dữ liệu/ Development of a database

BỐI CẢNH CỤ THỂ/ ACTUAL SITUATION:
Chúng tôi không có cơ sở dữ liệu về “Nhà tài trợ tiềm năng” và “Nhà tài trợ hiện tại”/ We don´t have a Database with “Potential
donors” and “Current donors”.

PHƯƠNG PHÁP/ APPROACH:
Tầm quan trọng của cơ sở dữ liệu/ Double level of importance of the database:
· Phải có cơ sở dữ liệu về “Nhà tài trợ tiềm năng” được lưu trữ trong cùng một tài liệu nhằm phục vụ cho Gây quỹ trong
tương lai/ Having in the same document the details of our “Potential donors” for future fundraising actions.
· Thực hiện tương tự cho “Nhà tài trợ hiện tại” nhằm phục vụ cho tương lai và tái tài trợ/ Having in the same document
the details of our "Current donors” for future and fidelity actions.
“CÔNG CỤ DÀI HẠN” , có nghĩa là một khi đã tạo được cơ sở dữ liệu thì chúng tôi có thể sử dụng trong nhiều năm chỉ với động
tác cập nhật thêm cái mới và sửa đổi thông tin cũ cho phù hợp/ “LONG TERM TOOL”, it means that once created, we could use
the database for years, with the only task of adding new inputs and modifying contact details if it is necessary.

HÀNH ĐỘNG/ ACTIONS (to do):
 Tạo phân khúc dữ liệu/ Create Segmented Database.
NGUỒN LỰC/ RESOURCES
Nhà tài trợ hiện tại: được cung cấp bởi cơ sở dữ liệu hiện có của RO/ Current donors: by Reach Out existing
details.
Nhà tài trợ tiềm năng: nhờ vào tìm kiếm trực tuyến hoặc gọi điện dựa trên khu vực địa lý và tiêu chí phân
khúc/ Potential donors: by on-line research and by calling, segmentated by geographical and sectorial
criterium.
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Cơ sở dữ liệu/ Database

MẪU/ EXAMPLE
1. Tên/ Name.
2. Tình trạng nhà tài trợ/ Donor Status:
(HIỆN NAY· TRƯỚC ĐÂY · TIỀM NĂNG)
(CURRENT DONOR · PREVIOUS DONOR · POTENTIAL DONOR)

3. Loại/ Type:
(CÔNG TY · CÁ NHÂN · VIỆN CÔNG · KHÁC)
(COMPANY · PRIVATE PERSON · PUBLIC INSTITUTION · OTHER)

4. Lĩnh vực/ Sector:
(CÔNG TY BÁN LẺ · CÔNG TY THỂ THAO · HÃNG HÀNG KHÔNG...)
(RETAIL COMPANY · SPORTS COMPANY · AIRLINE COMPANY...)

5. Vị trí/ Localization: (MANCHESTER · LONDON · UK)
6. Tiềm năng/ Potential: (A · B · C · D)
7. Người liên hệ/ Contact person.
8. Địa chỉ email/ E-mail.
9. Điện thoại/ Telephone.
10. Hướng dẫn/ Direction.
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5. E-shot (thông điệp qua ảnh)
Sử dụng dữ liệu/ using the database

HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ/ ACTUAL SITUATION:
Có sử dụng e-shot không?/ Do we use e-shots?

PHƯƠNG PHÁP/ APPROACH:
Với dữ liệu sẵn có, chúng tôi có thể dùng e-shot để Gây quỹ/ Using our database we can use e-shots for fundraising in general.
Chúng tôi có thể làm một “Chiến dịch Giáng Sinh” để gây quỹ. Sử dụng “Danh sách mong muốn” cho trang web sẽ tạo ra một cơ
hội tuyệt vời!/ We could do a "Christmas campaign" for fundraising. Using the "wish list" of the website would be a great
opportunity!
Hoàn toàn miễn phí và sinh động để gửi thông tin từ Reach Out đến các công ty, đoàn thể và cá thể/ It is a free and visual way to
send information about Reach Out to companies, public institutions and private persons.
Nên để mọi người nhìn thấy đường dẫn để hỗ trợ ngay trong e-shot/ Will let people know what we offer the possibility to
support us with a link on the same e-shot.

HÀNH ĐỘNG/ ACTIONS (to do):
Phát huy định dạng của e-shot/ Enhance e-shot format.
Phát triển “quy trình gửi”/ Develop "sending proceedure"
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E-shot

VÍ DỤ/ EXAMPLE
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6. Phát triển Báo Cáo Dự Án thường niên/ Development of an Annual
Project´s Report

HOÀN CẢNH CỤ THỂ/ ACTUAL SITUATION:
Chúng tôi có Báo cáo Dự án thường niên, nhưng vì hạn chế về nguồn lực và thời gian, các báo cáo không thu hút được sự chú ý
của người đọc/ We have an Annual Project´s Report, but due to time and resource constraints, it isn´t as eye catching as it could
be.

PHƯƠNG PHÁP/ APPROACH:
Báo Cáo Dự án thường niên phải là một hình thức trình bày cho dự án một cách hiệu quả nhất/ The Annual Project´s Report
should be our most effective method of presentation .
Bất cứ ai đọc báo cáo đều phải tin tưởng 100% về nhiệm vụ và cam kết của RO/ Anyone who reads it should be 100% confident
about Reach Out task and loyalty.
Bất cứ ai đọc nó cũng biết được chúng ta đã làm gì với khoản tài trợ/ Anyone who reads it should know exactly what we do with
donations.
Nó phải được gửi đến tất cả nhà tài trợ hiện tại và phải dễ dàng tiếp cận/ It should be distributed to all of our current donors and
easily accesible from the website.

HÀNH ĐỘNG/ ACTIONS (to do):
Phối hợp cải thiện Báo Cáo Dự án thường niên/ Colaborate in the enhancement of the Annual Project´s
Report
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Báo cáo Dự Án thường niên/ Annual Project´s Report

MẪU/ EXAMPLE
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ƯU TIÊN THỨ CẤP/ SECONDARY ACTIONS

7. Phối hợp với Bản tin/ Colaboration with the Newsletter

HOÀN CẢNH CU THỂ/ ACTUAL SITUATION:
Chúng tôi có Bản tin với nội dung và hình thức tốt, nhưng một lần nữa, do hạn chế về thời gian và nguồn lực, Bản tin chỉ được
phát hành 1 lần/năm/ We have a really good newsletter, but again because of lack of time and resources, it is released only
annually.

PHƯƠNG PHÁP/
APPROACH:
Sẽ tốt hơn nếu chúng tôi có thể phát hành hàng quý/ It would be great if we could have a quarterly newsletter (4 newsletters
every year)
Cần phải gửi tới tất cả nhà tài trợ để họ biết được dự án của chúng ta đang hoạt động như thế nào và chúng ta đang làm gì với
các khoản tài trợ/ It should be sent it to all of our donors to let them know how the projects are running and what we are doing
with their donations.

HÀNH ĐỘNG/
ACTIONS (to do):
 Phối hợp xây dựng và phát hành Bản tin/ Colaborate with the Newsletter and assist with production.
Tăng tân suất phát hành (hàng năm lên hàng quý)/ Increase frequency (from annual to quarterly)
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8. Giới thiệu vai trò Hội viên/ Introducing “Associate´s role”

BỐI CẢNH CỤ THỂ/ ACTUAL SITUATION:
Hoạt động gây quỹ chủ yếu dựa vào nguồn tài trợ của cộng đông và doanh nghiệp/ Our fundraising comes primarily from public
subventions and company donations.

PHƯƠNG PHÁP/ APPROACH:
Vai trờ liên kết/ Associate´s rol:
Cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp đang hỗ trợ RO bằng hiện kim định kz (tháng, quý, năm)/ Private person, institution or
company that supports Reach Out by paying (monthly, quarterly or yearly) a sum of money.
Họ phải được biết rằng khoản tài trợ của mình (hoặc hình ảnh của họ) là một lựa chọn đúng đắn. (Bằng những thông tin trên
trang web, bản tin…)/ They should be sure that their donation (even if it is symbolical) is a good choice. (By information on the
website, newsletter...)
E-shot sẽ đem đến phương thức gia tăng vai trò của Liên kết/ E shots provide a way to increase the number of "Associate´s rol"

HÀNH ĐỘNG/ ACTIONS (to do):
 Thảo luận về sự hiện diện và mức độ thiết yếu của hội viên/ Discussion about the viability and necessity to
introduce Associate´s rol
 Xác định những phương thức khác nhau để thu hút các hội viên/ Define various methods to attract
associates
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9. Tài trợ/ Sponsorhips
BỐI CẢNH CỤ THỂ/
ACTUAL SITUATION:
MộT số công ty chỉ tài trợ cho 1 số dự án hay sự kiện nhất định/ Some companies sponsorship certain projects or fundraising
events.

PHƯƠNG PHÁP/
APPROACH:

Phương pháp nên là “Bạn tài trợ và chúng tôi dành cho bạn 1 chỗ để quảng bá thương hiệu nếu muốn”/ The approach should be
"You give us a donation, and we give you charity space for your brand wherever you want".
Những hình thức tài trợ nào chúng ta có thể đề nghị?/ Which types of sponsorship could we offer?
•Hình ảnh thương hiệu trên vật dụng của RO/ Brand image (of the donor) on RO kits (football teams).
•Hình ảnh thương hiệu trên trang web của chúng tôi/ Brand image on our website.
•Hình ảnh thương hiệu trong sự kiện gây quỹ của chúng tôi/ Brand image on our fundraising events.
•Hình ảnh thương hiệu trong các thông tin chung của chúng tôi/ Brand image on our general information.

HÀNH ĐỘNG/
ACTIONS (to do):
 Nghiên cứu các lựa chọn tài trợ dựa trên cơ sở dữ liệu/ Research sponsorship options using the database
Bằng cách phân loại dữ liệu, chúng ta có thể đưa ra những đề xuất tài trợ cụ thể, ví dụ, nếu công ty hoạt động ở lĩnh vực liên
quan đến thể thao, chúng ta có thể mời họ hỗ trợ vật dụng thể thao cho chúng ta/ By the database segmentation we could offer
"Specific sponsorships", for example if a company works in something related with sport we could offer them the sponsorship of
our kits.
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10. Phát triển “Bảng khảo sát hài lòng”/ Developing “Satisfaction form”

BỐI CẢNH CỤ THỂ/ ACTUAL SITUATION
Chúng tôi không thể kiểm soát được mức độ hài lòng của các nhà tài trợ/ We don´t have a "real control" of our donor´s level of
satisfaction.

PHƯƠNG PHÁP/ APPROACH:
Xây dựng Bảng khảo sát nhằm giúp chúng ta cải thiện một số lĩnh vực- liệu chúng ta có lỡ mất cơ hội nào không?/ Developing a
Satisfaction Form could help us to improve certain areas of their experience – are we missing opportunites?
Đồng thời, nó cũng sẽ giúp ta thu thập ý kiến của tình nguyện viên, vì họ là những người làm việc với dự án, họ biết điêu gì đnag
diễn ra và cần phải cải thiện điều gì?/ At the same time it would be helpful to have our volunteer´s opinions, because they have
been working at the projects so they know what´s going on and which areas we could improve.
Chúng ta sẽ có được nhận thức tốt hơn về những điểm yếu và phát huy những điểm mạnh/ We would develop and
understanding of our strongest and weakest areas

HÀNH ĐỘNG/ ACTIONS (to do):
 Thiết kế “Bảng khảo sát” dành cho nhà tài trợ/ Create "Satisfaction form" for donors
 Thiết kế “Bảng khảo sát” dành cho tình nguyện viên/ Create satisfaction form for volunteers/mentors
 Gửi “Bảng khảo sát” đến tất cả các đối tượng nói trên (nhà tài trợ và tình nguyện viên hiện tại và trước kia)/
Send "Satisfaction form" to all of our current donors and actual and previous volunteers
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“Bản khảo sát”/ “Satisfaction form”

VÍ DỤ/ EXAMPLE
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11. Cải thiện vị trí trên “Google”/ Improve our "Google position"

BỐI CẢNH CỤ THỂ/ ACTUAL SITUATION
Tham khảo Phương pháp/ See approach.

PHƯƠNG PHÁP/
APPROACH:
Vị trí:/ Position:
· Nếu bạn tìm kiếm trên Google “Reach Out”, chúng tôi xuất hiện ở vị trí thứ 6/ If you search in google the name "Reach Out" we
appear at the sixth position.

· Nếu bạn tìm kiếm cụm từ “Tình nguyện viên London/Manchester”, “Từ thiện”, “Hướng dẫn”, bạn sẽ không thấy RO đâu cả/ If
you search by "Volunteer in London/Manchester", "Charity" or "Mentoring" we don´t appear anywhere
Sẽ rất lý tưởng nếu chúng ta có thể xuất hiện bất cứ khi nào bạn tìm kiếm những từ liên quan đến Tình nguyện viên, Từ thiện,
Hướng dẫn ở London, Manchesster hay UK/ It would be fantastic if we could appear when you type some of this words relating
to Volunteer, Charity or Mentoring in London, Manchester or UK

HÀNH ĐỘNG/
ACTIONS (to do):
 Tìm cách để có thể có vị trí tốt trên Google/ Research possibilities to have a better "Google position".
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12. Có nên tái xây dựng thương hiệu?/ Should we rebrand ourselves?

BỐI CẢNH CỤ THỂ/ ACTUAL SITUATION:
Chúng tôi có logo rất bắt mắt và dễ nhận biết/ We have a very attractive logo that is easily recognisable to
those that know us.

PHƯƠNG PHÁP/ APPROACH:
Có cần thiết thay đổi logo?/ Is it necessary to change our logo?
Theo tôi, đó không phải là ưu tiên/ In my opinion it isn´t a priority.
Có thể nó chứa đựng những gợi mở về “công việc xã hội” của chúng ta, và chỉ giúp chúng ta dễ phân biệt hơn
so với logo của các doanh nghiệp/ Maybe it should contain some kind of reference about our "social task", just
to differenciate us from other Private company logos.

HÀNH ĐỘNG/ ACTIONS (to do):
Thảo luận để xem có cần thiết tái xây dựng thương hiệu/ Discussion about the necessity to rebrand
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Chúng ta có nên tái xây dựng thương hiệu?/ Should we rebrand?

VÍ DỤ/ POSIBLE EXAMPLES

RO
REACH
OUT

REACHOUT!!
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13. Kết hợp Gây quỹ và các nhiệm vụ khác/ Colaboration in Fundraising
tasks/other tasks
BỐI CẢNH CỤ THỂ/
ACTUAL SITUATION:
Thiếu thời gian và nguồn lực để đầu tư vào công tác Gây quỹ/ Lack of time and resources to invest in fundraising tasks.

PHƯƠNG PHÁP/ APPROACH:
Với quỹ thời gian nhiều hơn, chúng ta có thể làm nhiều việc hơn, vì vậy chúng ta phải được nhiều người biết đến hơn/ With an
extra-time resource we could do more things, so we would be known by more people.

Phối hợp với Giám sát viên Gây Quỹ, hỗ trợ họ những trình bày cụ thể và đồng thời giúp họ gặp gỡ Nhà tài trợ tiềm năng nếu
muốn/ Colaboration with Fundraising Managers, giving them a "graphical support" (specific presentations), at the same time try
to help them visiting "Potential donors" if they wish.

HÀNH ĐỘNG/
ACTIONS (to do):
Phối hợp với bất kz công tác nào trong quá trình Gây quỹ/ Colaborate with any kind of tasks in Fundraising
 Là một tình nguyện viên, rõ ràng, tôi rất cởi mở trong việc phối hợp bất cứ công việc nào mà Reach Out cần,
không chỉ dừng lại ở việc Gây quỹ hay Marketing/ As a volunteer, obviously, I am open-minded to colaborate in
any kind of tasks that Reach Out may need, not just Fundraising or Marketing tasks.
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THỜI GIAN/ TIMING

