Näin luot Facebookin
varainkeruukampanjan mobiililaitteella
• Mene Sylva ry:n Facebook-sivulle https://www.facebook.com/sylvary1982/
• Avaa Facebook-sivulta ”Varainkeruukampanjat”-välilehti
• Klikkaa ”Kerää rahaa” -painiketta. Pääset muokkaamaan keräyksen tietoja, kuten otsikkoa ja
lisäämään oman tarinasi. Kerro miksi ja missä yhteydessä haluat kerätä varoja Sylvalle.
Henkilökohtainen viesti innostaa lahjoittajia enemmän kuin Facebookin luoma valmis teksti.
• Valitse keräyksesi tavoitesumma ja keräyksen päättymispäivämäärä. Suhteuta tavoitesumma
oman verkostosi kokoon. Toimiva keräysaika on yhdestä viikosta yhteen kuukauteen. Voit
muokata sekä summaa että keräyksen kestoa keräyksen aikana.

• Jos haluat vaihtaa kuvan, paina kuvan oikeassa yläkulmassa olevaa Muokkaa-painiketta. Voit
valita kampanjaasi myös oman kuvan. Jos valitset kuvan omasta kuva-arkistostasi, huolehdithan
että sinulla on kaikilta siinä esiintyviltä henkilöiltä lupa käyttää kuvaa.
• Klikkaa oikeasta yläkulmasta ”Luo”-näppäintä ja kampanjasi valmis!

• Facebook kertoo sinulle keräyksesi edistymisestä ja antaa sinulle vinkkejä tavoitteen
saavuttamiseksi.
Lue seuraavalta sivulta, miten perustat kampanjan selaimessa tai pöytäkoneella

Näin luot Facebookin varainkeruukampanjan
selaimessa tai pöytäkoneella
• Mene Sylva ry:n Facebook-sivulle https://www.facebook.com/sylvary1982/ ja klikkaa vasemman
puolen valikosta ”Varainkeruukampanjat” auki
• Klikkaa ”+Kerää varoja” -painiketta ja sen jälkeen ”Aloita”

• Varmista, että kohde on Sylva ry. Valitse keräyksesi tavoitesumma ja päättymispäivämäärä. Suhteuta
tavoitesumma oman verkostosi kokoon. Toimiva keräysaika on yhdestä viikosta yhteen kuukauteen.
Voit muokata sekä summaa että keräyksen kestoa keräyksen aikana. Klikkaa ”Seuraava”.
• Muokkaa keräyksen tietoja, kuten otsikkoa ja lisää oma tarinasi. Kerro miksi ja missä yhteydessä
haluat kerätä varoja Sylvalle. Henkilökohtainen viesti innostaa lahjoittajia enemmän kuin
Facebookin luoma valmis teksti. Klikkaa ”Seuraava”.
• Jos haluat vaihtaa tai muokata kuvaa, klikkaa kuvan oikeassa alakulmassa sijaitsevaa Muokkaapainiketta. Voit valita kampanjaasi myös oman kuvan klikkaamalla ”Lataa uusi kuva” -painiketta. Jos
valitset kuvan omasta kuva-arkistostasi, huolehdithan, että sinulla on kaikilta siinä esiintyviltä
henkilöiltä lupa käyttää kuvaa.
• Klikkaa oikeasta alakulmasta ”Luo”-painiketta ja kampanjasi valmis!
• Facebook kertoo sinulle keräyksesi edistymisestä ja antaa sinulle vinkkejä tavoitteen
saavuttamiseksi.

Kiitos tuestasi!
Tukee syöpää sairastavaa lasta ja
nuorta sekä heidän läheisiään.

