Örnek 1
Merhaba…

3 Mart 2019 da Run Atolia Maratonu’nda koşuyorum. Bu maraton benim için koşunun da ötesinde bir
anlam ifade ediyor, çünkü adımlarımı eğitim desteğine ihtiyacı olan gençlerimize destek olmak için
atacağım.
Antalya çağdaş eğitim ve kültür vakfı (ANTÇEV), üniversitede okuyan kız çocuklarımızın eğitim
hayatlarında ki temel ve sosyal ihtiyaçlarını sahiplenerek destek oluyor.
Run Atolia Maratonu’ndaki adımlarımı, okumak isteyen genç kızlarımızın, büyük mücadelesine
adadım… Sen de destek olmak istersen, aşağıdaki linki tıklayıp kampanya sayfamdan bağış
yapabilirsin. Az ya da çok hiç önemli değil, her destek çok değerli… Destek olmanın aylık maliyeti 200
TL’ tır. (Yıllık 200.8=1600.25)
Şimdi #koşarak yanımda ol, genç kızlarımızın umudu olalım!

Desteğin için şimdiden çok teşekkürler,
İsim soyadı

Koşucu kitim: CCxxxxx
Bağış yapmak çok kolay. Projeyi desteklemek için aşağıdaki bağlantıya giderek bu kampanya için
hazırladığım sayfamdan kredi kartı ile bağış yapabilirsin.
Kampanyamın Linki: https://ipk.adimadim.org/kampanya/CCxxxxx
EFT/Havale için;
Önemli: Açıklama kısmına “Koşucu kodu (CCxxxxx)” eklemeni rica ederim.
Alıcı: Antalya Çağdaş Eğitim ve Kültür Vakfı
Ziraat bankası Iban no: TL : TR31 0001 0012 3646 6567 6750 01
Bağışının takibinin yapılabilmesi ve teşekkür sertifikanın sana ulaştırılabilmesi için EFT ya da Havale
yaparken açıklama kısmına kampanya adı Koşarak yanımda ol ve kendi ad-soyadını yazmayı unutma.

ANTÇEV hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki linklerden dokümanları inceleyebilirsin:
http://www.antcev.org.tr/index.php?goto=icerik&cat_idx=2
2017 Faaliyet Raporu: http://www.antcev.org.tr/index.php?goto=icerik&cat_idx=33

Örnek 2
Sevgili Dostum/İş Arkadaşım/vb.

Hayata destek için iyilik peşinde koşuyorum!
Sadece şikâyet etmiyorum değiştirmeye çalışıyorum, adımlarımla çevremdekileri harekete geçirmeye
çalışıyorum, farkındalık yaratıyorum.
Runatolia–2019 - Koşarak yanımda ol - projesini destekleyeceğim. 3 Mart 2019 tarihinde ‘ İyilik
Peşinde Koşacağım’, adımlarıma anlam katacağım. Koşumu desteklersen beni çok mutlu edersin.
Kız öğrencilerimizin yaşam düzeylerinin iyileşmesine, eğitim hayatlarına devam edebilmelerine,
kariyer planlarına yapabilmelerine, hem iş hayatında hem de eğitimde cinsiyet eşitliğinin
sağlanmasına destek olmanın aylık maliyeti 200 TL’ tır. (Yıllık 200.8=1600 )
Bağış yapmak çok kolay. Aşağıdaki bağlantıya giderek bu kampanya için hazırladığım sayfamda hem
kaç kişiden bağış topladığımı görebilirsin hem de istersen bağış yapabilirsin.
Beni desteklemek için sen de bağış yap.
Sevgiler
İsim soyadı
Koşucu kitim: CCxxxxx
Bağış yapmak çok kolay. Projeyi desteklemek için aşağıdaki bağlantıya giderek bu kampanya için
hazırladığım sayfamdan kredi kartı ile bağış yapabilirsin.
Kampanyamın Linki: https://ipk.adimadim.org/kampanya/CCxxxxx
EFT/Havale için;
Önemli: Açıklama kısmına “Koşucu kodu (CCxxxxx)” eklemeni rica ederim.
Alıcı: Antalya Çağdaş Eğitim ve Kültür Vakfı
Ziraat bankası Iban no: TL : TR31 0001 0012 3646 6567 6750 01
Bağışının takibinin yapılabilmesi ve teşekkür sertifikanın sana ulaştırılabilmesi için EFT ya da Havale
yaparken açıklama kısmına kampanya adı Koşarak yanımda ol ve kendi ad-soyadını yazmayı unutma.

ANTÇEV hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki linklerden dokümanları inceleyebilirsin:
http://www.antcev.org.tr/index.php?goto=icerik&cat_idx=2
2017 Faaliyet Raporu: http://www.antcev.org.tr/index.php?goto=icerik&cat_idx=33

