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Com assolir el repte solidari
Us proposem 3 maneres d’aconseguir el repte econòmic que us heu fixat.
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Feu xarxa entre els vostres amics
i coneguts fent-los saber que
participeu en la Magic Line i convideulos a sumar-se al camí de la Solidaritat
de Sant Joan de Déu.

Organitzeu una activitat de captació
de fons per implicar l’entorn en la
mobilització solidària, és també una
manera de sensibilitzar al respecte
de les situacions de vulnerabilitat que
existeixen a la societat.

Us volem ajudar a assolir el repte!
•

Expliqueu-nos l’acció solidària a
través de les xarxes socials amb
l’etiqueta #MagicLine i en farem
difusió.

T’expliquem tres idees que tenen èxit
entre els equips de la Magic Line.

•

Pugeu les vostres Accions
solidàries a l’Espai de l’equip,
entre totes les informades en
seleccionarem tres cada setmana
i podreu guanyar premis.

•

Demaneu rollups i pancartes per
tal que la vostra acció solidària
tingui més presència.
Contacteu amb:
equipsmallorca@magiclinesjd.org

MICRODONACIONS

Si els faciliteu la URL del vostre equip,
tindran molt fàcil fer-vos el donatiu
online.
Els podeu convèncer dient-los que:
•

•

El 100% dels fons captats pels
equips es destina a programes
socials pels qui més ho
necessiten.
El primers 150 € de donació
tenen una deducció del 75% en
la declaració de renda. Això vol
dir que si fas una donació de 100
euros a un equip de la Magic Line,
quan facis la declaració de renda
te’n tornaran 75.

Al web trobaràs un text estàndard per
a demanar diners als teus companys.

ACCIONS SOLIDÀRIES

Esmorzar / berenar solidari
A l’escola, a l’oficina, al club,
a l’assaig… porteu menjar
i begudes i veneu-lo a la
resta de companys.
Espectacle / partit solidari
Un concert, una obra de teatre,
un partit de bàsquet o futbol…
feu que els protagonistes
s’impliquin desinteressadament
i cobreu entrada solidària al
públic.
Rifa solidària
Demaneu productes cedits
als comerços propers, veneu
números i sortegeu-los entre
els participants.
Ingresseu els beneficis de les accions
al repte solidari del vostre equip.
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PRODUCTE MAGIC LINE
Compreu producte Magic Line a preu de cost i veneu-lo al vostre entorn.

TALONARIS
D’EXPERIÈNCIES
MAGIC LINE
PRODUCTE CEDIT
A COST ZERO.
Un cop venut, feu l’ingrés
com a DONACIÓ al vostre
equip.
Podreu retornar les butlletes
no venudes
Preu de venda al públic:
1€/butlleta

CAPSETES DE
XOCOLATINES
Pack de 20 unitats de
xocolatines de colors.
Preu de venda:
40€ (2€ capseta)
Cost de producció:
10€
Contribució
al repte de l’equip:
30€

LLIBRETA
LA SOLIDARITAT ÉS EL
CAMÍ
Llibreta DINA6 de 100
pàgines, tapes dures
i tancament amb goma
elàstica
Preu de venda:
3€
Cost de producció:
1,5€
Contribució
al repte de l’equip:
1,5€

SAMARRETA MAGIC LINE
2018
Samarretes de comerç just,
ecològiques i solidàries.
Preu de venda:
10€
Cost de producció:
3,5€
Contribució
al repte de l’equip:
6,5€
Teniu l’oportunitat de
personalitzar les samarretes
Magic Line. Compreu-les
a magiclinesjd.org i, un cop
pagada la comanda, podreu
fer la personalització indicant
el número de referència de la
comanda a una plataforma
externa a la Magic Line que
us indicarem al final del
procés. Cada equip assumeix
els costos de la personalització
i no se sumen al repte solidari.

Procés de comanda de productes
1. Entreu a l’Espai de l’equip amb
l’usuari i contrasenya que va
indicar el portaveu en inscriure’us.
2. Cliqueu a “Comanda de
producte”.
3. Escolliu la quantitat que voleu
de cada producte.
4. Indiqueu quin dia la passareu a
recollir per la Botiga Magic Line
o a quina direcció voleu que us ho
enviem (cost de 5€).
5. Feu el pagament online amb
targeta i ja us pujarà al vostre
repte solidari.

Si sou un equip d’escola, entitat o
empresa i feu grans comandes de
producte us oferim la possibilitat
d’agafar-lo cedit, pagar-lo un cop
l’heu venut i retornar el que no hagueu
venut.
Últim dia per fer comandes:
divendres 6 d’abril
Últim dia per recollir comandes:
dilluns 9 d’abril
Últim dia per retornar el producte
no venut:
dilluns 9 d’abril

Gràcies per
sumar-vos
al camí de la
Solidaritat
BOTIGA MAGIC LINE
Fundació Sant Joan de Déu Mallorca
Camí Vell de Bunyola, 9
07009 - Palma de Mallorca
Horari: de dilluns a dissabte,
de 9 a 21h.
Per qualsevol dubte:
equipsmallorca@magiclinesjd.org

#MagicLine
magiclineSJD.org
@magiclineSJD
Des de 2014 la Magic Line Sant Joan de Déu ha recaptat més de 930.000€ que han permès finançar 75 programes
socials tals com pisos per a persones i famílies amb pocs recursos, programes d’acompanyament a persones
amb dependència, teràpies complementàries per a persones amb trastorn mental, millores d’insfraestructures
bàsiques en centres hospitalaris de països en desenvolupament… Junts podem ajudar a les persones que estan
en situació vulnerable!

