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INDEX SAYFA NUMARASI

Nasıl bağış isteyeceğim? 3 (Tıklayınız)

Mail taslaklarına nasıl ulaşacağım? 4 (Tıklayınız)

Kişiselleştirilmiş linkime nasıl ulaşacağım? 5 (Tıklayınız)

Steptember nedir paylaşım metinleri 6 (Tıklayınız)

Cerebral Palsy (CP) Nedir paylaşım metinleri 7 (Tıklayınız)

Re-post Linkleri 8 (Tıklayınız)
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• Sosyal çevrenize web sitemizde 
bulunan hazır e-mail içeriklerini 
kullanarak çağrıda bulunabilir ve 
takımınıza web sitesi üzerinden bağış 
yapmalarını isteyebilirsiniz. 

NASIL BAĞIŞ İSTEYECEĞİM ?
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• Bağış Topla sekmesinde karşınıza 2 e-
mail taslağı çıkacak

1- Bağış istemek amacıyla 1. taslağı 
kullanabilirsiniz

2- Teşekkür etmek amacıyla 2. taslağı 
kullanabilirsiniz

MAİL TASLAKLARINA NASIL ULAŞACAĞIM ?
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• Bağış Topla sekmesinde karşınıza çıkan kişiselleştirilmiş linki, göndereceğiniz maillere 
ve sosyal medya paylaşımlarınıza ekleyebilirsiniz.

Bu link sonrasında açılan sayfa ile, bağışçılarınız sizin adınıza bağış yapabilecektir. 

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ LİNKİME 
NASIL ULAŞACAĞIM?
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Facebook / İnstagram / Linkedin
Her yıl Eylül ayı boyunca, 9 ülkede eş zamanlı olarak yürütülen ve Cerebral Palsy’li (CP) 
çocukların eğitim ve rehabilitasyonlarına destek olma amacı taşıyan Steptember’da bu sene 
ben de varım! Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı’nın ülke temsilcisi olduğu Projeyle kendim için 
günde 10.000 adım atacağım ve çeşitli bağış kampanyaları ile sosyal çevremden bağış 
toplayacağım! Siz de bana destek olmak için bu link üzerinden bağış yapabilirsiniz; 
kişiselleştirilmiş linkinizi ekleyin #steptembertr #cerebralpalsy #serebralpalsi #tsçv
#türkiyespastikçocuklarvakfı

Twitter
Steptember ile kendim için günde 10.000 adım atacağım ve Cerebral Palsy’li çocuklar için 
sosyal çevremden bağış toplayacağım! Destek olmak için bu link üzerinden bağış yapabilirsiniz; 
kişiselleştirilmiş linkinizi ekleyin 

STEPTEMBER NEDİR-PAYLAŞIM METİNLERİ
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Facebook / İnstagram / Linkedin
Cerebral Palsy, gelişimini tamamlamamış beynin doğum öncesi, doğum sırası veya doğum 
sonrası dönemde hasar görmesiyle oluşan bir engellilik durumudur. Beynin travmaya uğramış 
kısımlarına erken müdahale edilmesi ve hayat boyu rehabilitasyon uygulamasıyla önemli 
gelişmeler sağlanabilmektedir. Cerebral Palsy’li (CP) çocukların eğitim ve rehabilitasyonlarına 
destek olma amacı taşıyan Steptember’da bu sene ben de varım! Siz de fark yaratarak destek 
olmak için takımıma bağış yapabilirsiniz; kişiselleştirilmiş linkinizi ekleyin #steptembertr
#cerebralpalsy #serebralpalsi #tsçv #türkiyespastikçocuklarvakfı

Twitter
Cerebral Palsy, gelişimini tamamlamamış beynin doğum öncesi, doğum sırası veya doğum 
sonrası dönemde hasar görmesiyle oluşan bir engellilik durumudur. Steptember ile onlara 
destek olun, takımıma bağış yapın; kişiselleştirilmiş linkinizi ekleyin 

CP NEDİR-PAYLAŞIM METİNLERİ
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RE-POST LİNKLERİ

• Steptember’i anlatan içeriklerimizi 
• re-post ederek sosyal çevrenize 

aktarabilirsiniz!

Hemen logoların üstüne tıklayın!

https://www.facebook.com/tscv1989/posts/1349841805064762
https://www.facebook.com/tscv1989/posts/1349841805064762
https://www.instagram.com/p/BWfm3jxAVtZ/?taken-by=tscv1989&hl=tr
https://www.instagram.com/p/BWfm3jxAVtZ/?taken-by=tscv1989&hl=tr
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6291311092295704576
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6291311092295704576
https://twitter.com/TSCV1989/status/892365373353447424
https://twitter.com/TSCV1989/status/892365373353447424


9

İlk sayfaya dön

/steptemberturkiye

/steptembertr

/tscv1989

steptember.org.tr

steptember@tscv.org.tr

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı / TSÇV

#steptembertr

#cerebralpalsy

#serebralpalsi

#tsçv

#türkiyespastikçocuklarvakfı




