
Samla in pengar till viktiga ändamål  
Med hjälp av Facebooks insamlingar kan er organisation 
samla in väldigt mycket pengar till viktiga ändamål.  
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Starta insamling via Facebook 
och öka intäkterna ordentligt

DAVID RUTSTRÖM KOMMUNIKATION                                                                                                                                    WWW.RUTSTROM.NU 

Samla in pengar 
via Facebook  
Er organisation har 
möjlighet att få bli 
kopplad till Face-
books insamlingar. 

90-konto 
underlättar  
Med 90-konto har ni 
goda förutsättningar 
att få er ansökan 
beviljad. 

Ni kan samla in  
mycket pengar 
Barncancerfonden 
samlade in mer än 
två miljoner kronor.           

VERIFIERAD SIDA 
Jag hjälper er att få 

en verifierad 
Facebooksida. 

1
COMMUNITYREGLER 
Facebook granskar 

att er sida följer 
Communityreglerna. 

2
KONTO FÖR GÅVOR 
Jag hjälper er att 

skapa ett konto för 
gåvor. 
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Att samla in pengar via Facebook kan 
ge riktigt bra resultat. Läs till 
exempel om hur Barncancerfonden 
samlade in mer än två miljoner 
kronor via Facebook. 
 
Gåvoknapp  
För att få bli kopplad samman med 
Facebooks insamlingar krävs:  
• Att er organisation har en 
verifierad Facebooksida.  
• Att er organisation följer Facebooks 
Communityregler.  
• Att er organisation har ett konto 
för gåvor.  
 
Om dessa krav uppfylls har ni alltså 
möjlighet att bli kopplad samman 
med Facebooks insamlingar och få en 
gåvoknapp på er Facebooksida och 
dessutom finnas som ett alternativ 
(bland andra organisationer) för dem 
som vill starta en insamling.  

Jag heter David Rutström och är kommunikations-
konsult. Jag hjälper er organisation att bli kopplad 
samman med Facebooks insamlingar. Jag har 
tidigare hjälpt bl a. LP-verksamheten med detta.

Facebooks gåvoknapp som placeras 
på er Facebooksida.
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Arbetet görs i två steg  
och ni har ett fast pris 
Jag debiterar er 6 300 kronor plus 
moms när ni fått er ansökan beviljad.  

Steg 1  
Jag hjälper er att få en verifierad Facebooksida 
och att få in alla underlag till Facebook. För Steg 
1 debiterar jag 4 500 kr.  

Blir ni beviljade att få bli kopplade till Facebooks 
insamlingar så går vi vidare till Steg 2.  

Steg 2  
Jag hjälper er att lägga till gåvoknappen på er 
Facebooksida och de olika belopps-alternativ ni 
vill ha. För Steg 2 debiterar jag 1 800 kr.  

Arbetet går fort  
Arbetet brukar kunna genomföras på några timmar (3-7) och sker vanligtvis genom bland annat samtal över 
telefon mellan mig och uppdragsgivaren. Besked från Facebook om bifall eller avslag på ansökan brukar kunna 
fås inom en vecka. Den totala kostnaden för hela arbetet uppgår för er till max 6 300 kr plus moms. Blir ni inte 
beviljade att få bli kopplade till Facebooks insamlingar betalar ni bara för steg 1, det vill säga 4 500 kr plus 
moms. Jag kommer inom de närmaste dagarna att ta kontakt med er organisation och prata mer om detta och ni 
får då möjlighet att ställa frågor.   

Det går alldeles utmärkt att kontakta mig också, jag nås på tfn 070-543 88 84, eller besök min webbplats.  

 
”Att samla in väldigt mycket pengar till 
viktiga och goda ändamål är aldrig fel.”
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FACEBOOK VILL GÖRA DET ENKLARE ATT SKÄNKA PENGAR 
Facebook vill göra det enklare att skänka pengar till välgörenhet och 
ger därför välgörenhetsorganisationer möjligheten att samla in 
pengar direkt på sina Facebooksidor.  
Framför allt är det födelsedagar som kan ge extra bra med pengar till 
välgörenhet. Facebook såg tidigt att sajtens medlemmar gärna 
uppmanar sina vänner att skänka pengar till välgörenhet i samband 
med deras födelsedagar. Två veckor före bemärkelsedagen skickas 
därför numera en notifiering som uppmuntrar den som fyller år att 
starta en insamling. När er ansökan blivit beviljad kan medlemmar på 
Facebook börja samla in pengar också till er organisation. 

När er organisation fått ansökan beviljad kommer också ni att finnas  
som ett alternativ att samla in pengar till.
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