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PER ASSOLIR
EL REPTE SOLIDARI
DE L’EQUIP

www.magiclinesjd.org

Com a equip Magic Line
teniu un repte solidari per aconseguir
i us ajudarem a fer-ho possible!
Amb aquesta guia us facilitem idees per
tal que pugueu assolir el vostre objectiu
econòmic i fins i tot superar-lo!
Recordeu que les accions solidàries
s’han d’adaptar a les circumstàncies
actuals i complir les mesures sanitàries,
però l’experiència ens demostra que
el confinament i les limitacions activen
la creativitat.

Pots aportar
alguna activitat
a canvi de
la donació

Microdonacions
Convideu el vostre entorn a
sumar-se a la Magic Line SJD
fent donacions a través del
vostre equip.
La URL de magiclinesjd.org del
vostre equip és la vostra guardiola
electrònica. Passeu l’enllaç del
vostre equip a grups i contactes de
whatsapp i correu electrònic.
Ho tindran més fàcil per fer-vos
donacions.
Com funcionen
les desgravacions fiscals
dels donatius?
Si fan una donació de 100€, quan facin la
declaració de renda els hi tornaran 75€,
perquè els primers 150€ de donació tenen
una deducció del 75% en la declaració de
renda.

Webinar.
Pots convocar
els teus amics a
través d’una sessió
online d’allò que tu
sàpigues fer. Una
sessió de ioga?
Una sessió de
fitness? Una sessió
de cuina? I en
comptes de cobrarho directament,
fer pagar un preu
d’assistència
en forma de
microdonatiu al pot
del teu equip.

Birra-Zoom.
Convoca una
trobada de birrazoom amb els teus
amics i destina
els diners que us
heu estalviat de
les braves i les
cerveses del bar a
microdonatius pel
teu equip. Explica
als teus amics el
sentit de la Magic
Line i recorda ferlos arribar l’enllaç
al pot del teu equip.

Productes
Magic Line
Una bona manera de recaptar
fons per aconseguir el vostre
repte és la venda del producte
solidari.

Talonaris d’experiències ML

Comprant el producte a la botiga
Magic Line, el teu marcador anirà
augmentant a favor del vostre
objectiu, restant el cost de producció.

PRODUCTE CEDIT A COST ZERO.
Un cop venut, feu l’ingrés com a DONACIÓ
al vostre equip.

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 “Demana producte”.
3. Escolliu la quantitat que voleu de
cada producte.
4. Indiqueu per quin centre de SJD
passareu a recollir-ho 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.

Últim dia per fer comandes: 24 de maig
Últim dia per recollir-les: 28 de maig

Sorteig de viatges, escapades i experiències
a la ciutat.

Donatiu mínim per cada butlleta: 1€. Cada
talonari conté 50 butlletes. Podreu retornar
les butlletes no venudes abans de la data
indicada.
Detall dels premis:
EXPERIÈNCIA TEAM
Viatge per a 6 persones a una ciutat
espanyola o europea amb vol directe,
segons disponibilitat. Inclou vol (cedit per
Vueling) i allotjament de 2 nits d’hotel +
esmorzar (cedit per H10 Hotels).
EXPERIÈNCIA COUPLE
Una nit d’allotjament per a 2 persones (amb
sopar i esmorzar). Gentilesa de l’Hotel Arts
Barcelona i del Castillo Hotel Son Vida de
Palma de Mallorca.
EXPERIÈNCIA SINGLE
Un patinet elèctric Mi Electric Scooter1S,
amb bateria de liti d’alta seguretat i 25 km/h
de velocitat màxima, cedit per KPsport.
Al web magiclinesjd.org,
trobareu també una opció de compra
de butlletes digitals.

Il·lustració: Judit Canela

Samarretes ML 2021

Gorra ML

Preu venda: 10€ / Cost producció: 3.5€
Contribució al repte de l’equip: 6.5€

Preu venda: 8€ / Cost producció: 3€
Contribució al repte de l’equip: 5

de comerç just i ecològiques.
Adult: color albercoc, talles S / M / L / XL.
infantil: color blanc, talles 6 / 8 / 10.

Il·lustració: Judit Canela

Il·lustracions: Malmesos

100% cotó, color denim amb logotip Magic
Line brodat en un lateral. Visera preformada.
Tancament regulable.

Xapes rodones ML 2021

Polsera “M’agrada cuidar”

Preu venda: 10€ / Cost producció: 3€
Contribució al repte de l’equip: 7€

Preu venda: 3€ Cost producció: 1€
Contribució al repte de l’equip: 2€

tèxtil brodada amb peça metàl·lica de
tancament. Mides: 32 cm x 1,5 cm
Opcions d’idioma: català o castellà

Il·lustració: Judit Canela

amb agulla i acabat mat.
Pack de 5 unitats: 2 xapes de 5 cm de
diàmetre i 3 xapes de 3,8 cm de diàmetre.

Bossa ML 2021

motxilla de cotó 100% orgànic
Preu venda: 10€ / Cost producció: 4€
Contribució al repte de l’equip: 6€

Personalitzacions corporatives

Al web magiclinesjd.org, trobareu
també una opció de personalització de
samarretes, bosses i gorres per a equips
corporatius.

Activitats solidàries
Organitzant una activitat solidària
no només capteu fons sinó que
promoveu que el vostre entorn també
prengui consciència de les causes
socials.

El context de pandèmia actual no
permet fer moltes de les accions
clàssiques de recaptació, però amb
imaginació es poden fer moltes
coses. Us detallem algunes idees:

Wallapop
solidari.

Challenge
tik-tok.

Escull cinc coses
que ja no facis
servir i que creguis
que puguin tenir
sortida. Posa-les
a wallapop i tot
allò que en treguis
ingressa-ho al pot
del teu equip.

Crea un challenge.
Pensa un video.
Grava’l. Puja’l a tiktok. Fes-lo córrer.
I convida a tots
els seguidors del
challenge que facin
un microdonatiu al
pot del teu equip.

Si voleu guardioles Magic Line,
podeu demanar-les a
equipsbarcelona@magiclinesjd.org
per rebre-les amb una comanda de
productes.
També podeu fer servir Bizum
com a guardiola, per després fer
l’ingrés a l’espai de l’equip.

Pugeu les accions solidàries a l’Espai de l’equip, així podrem fer-ne difusió.

Aniversari.
És l’aniversari
d’algun membre
de l’equip?
Pots aprofitar
per incentivar
el teu entorn
que el teu regal
d’aniversari sigui
un microdonatiu
al pot del teu equip.

Porra
solidària.
Amb motiu d’un
Barça-Madrid
o algún altre
esdeveniment de
renom, organitza
una porra solidària
i destina la meitat
del premi a benefici
del pot del teu
equip de la Magic
Line.

Feu créixer les accions ML
1. Feu-ne fotos i vídeos
2. Compartiu a xarxes socials citant
@magiclineSJD
3. Poseu l’etiqueta: sóc #magicliner

Venda de
producte
solidari
a l’escala
de veïns.
Pots penjar un
cartell a la porteria
de casa, explicant
la teva participació
a la ML, i anunciar
la venda de
productes solidaris
ML. Pots deixar una
carta a cada bústia
explicant-ho, amb
un apartat per fer
la comanda que et
poden retornar
a la teva bústia.

Treure la
teva vessant
artística.
És una oportunitat
per editar aquell
recull de poemes
que tens en un
calaix, treure a
la llum aquells
dibuixos o
fotografies...
o fer-ne de noves!
Pots crear així el
teu propi producte
solidari i vendre’l
a la teva xarxa de
gent, amb valor
social. Pots fer una
exposició d’obres
en algun espai
de la feina, en un
establiment amic...
i vendre les teves
obres.

www.magiclinesjd.org
T. 932 532 136

