Des de la Magic Line us acompanyem perquè assoliu el vostre repte solidari d’enguany amb algunes propostes
per a inspirar-vos!

MENÚ ESPECIAL

NIT DE CINEMA

Per començar, hi ha tres paraules importants per a realitzar amb èxit el vostre objectiu:

Dinar o sopar on tothom porta alguna
cosa. Establiu un donatiu per gaudir del
menú col·lectiu. Si té èxit, podeu
repetir-ho tantes vegades com vulgueu.

COMUNICAR, COMUNICAR, COMUNICAR
Comunicar al vostre entorn, fer saber que heu assumit aquest repte, donar a conèixer les activitats que voleu
fer, difondre la pàgina de l’equip al nostre web per rebre donatius, compartir novetats a les xarxes socials, tenir
sempre coses a dir, informar de com evoluciona el repte, donar les gràcies…

OFERTA DE PRODUCTE

PORRA SOLIDÀRIA

QUI ÉS QUI?

RIFA

SAMARRETES

TORNEIG DE FUTBOL O PÀDEL

UNIVERS

VETLLADA SOLIDÀRIA

WHAT’S UP

XARXES SOCIALS

YAKITORI

ZONA TALENT

També heu de tenir en compte tres paraules més que són bàsiques pel vostre repte:

CREATIVITAT, CREATIVITAT, CREATIVITAT

Però no tot comença amb C. El camí de l’èxit és de tots els colors i les idees poden començar amb totes les
lletres de l’abecedari. Ho voleu comprovar?
ARTISTES SOLIDARIS

Si teniu algún membre de l’equip que pinta,
fa escultures, fotos… podeu subhastar
alguna obra seva. O si sabeu ioga, pilates o
cuina podeu fer una classe oberta a
benefici del vostre equip.

CUP-CAKES

Feu cup-cakes o galetes i veneu-los a la
sortida de l’escola, a una festa o allà on
considereu que tenen sortida.

ESMORZAR SOLIDARI

Organitzeu un esmorzar solidari a la feina
o a casa, comuniqueu-ho amb temps i
tothom que s’hi apunti farà una aportació
al vostre equip.

GUARDIOLES

Posem guardioles Magic Line a la vostra
disposició perquè les escampeu per llocs clau
(gimnàs, feina, escola…), en feu el seguiment
i feu servir els donatius per arribar al repte.

BARBACOA

Organitzeu amb els amics una bona
barbacoa de diumenge i establiu un preu
a benefici del vostre equip. Qui diu
barbacoa, diu calçotada, diu paellada…

Dinars i sopars de Nadal són bons
moments per reunir-se i fer jocs. Podem
preparar una sessió de jocs amb apostes
simbòliques a benefici de l’equip.

Les samarretes de la Magic Line es venen a
10 euros, es poden comprar des de l’Espai
Equip i computen per fer créixer el repte.
També podeu vendre altres samarretes.

Sorteig de productes esportius. Sorteig
d’entrades. Rifa de panera de Nadal. Amb
l’opció rifa molts equips aconsegueixen
grans èxits.

Organitzeu en el vostre entorn un torneig
de futbol, pàdel o qualsevol altre esport i
poseu una quota d’inscripció que farà
pujar el repte.

Teniu tot l’univers per fer activitats.
L’escola, la feina, el casal, el veinat, el
mercat, la universitat. És important escollir
el lloc adequat per allò que volgueu fer.

Nit de concert o teatre a benefici del vostre
equip. Busqueu un lloc adequat i feu-ho amb
temps. En altres edicions els equips han
aconseguit molts diners amb aquests actes.

FELIÇ ANIVERSARI

És el teu aniversari? Pots convidar als teus
amics o familiars que, en comptes d’un
regal, facin un regal al pot del teu equip.
Qui diu aniversari, diu també Nadal!

HUMOR

Qualsevol idea, des d’un concurs de truites
a una màster class, des d’un cangur
solidari a un concert, feu-la amb humor. A
la Màgic Line sempre estem de bon humor!

JOIES, BISUTERÍA…

KARAOKE O TRIVIAL

LINK

Organitzeu una nit de karaoke o de trivial i
convideu-hi a tothom. Establiu un preu per
participar o per cançó.

Tothom porta una foto de petit i es fa un
gran mural amb les fotos i, a més a més, el
llistat de participants. El full per registrar
respostes val 3 euros. La diversió no té preu!

Arriba el partit de l’any. A la feina o amb els
amics feu una porra solidària: el 50% dels
ingressos se’n van cap al repte.

DINAR DE NADAL

IMPRIMIU

Imprimiu els rètols de la Magic Line,
personalitzeu-los amb la foto o el web del
vostre equip, i pengeu-los a punts estratègics,
com la recepció de la feina, la cafeteria…

La Magic Line us ofereix producte perquè el
pogueu vendre: samarretes, polseres,
llibretes i butlletes d’il·lusió. Podeu fer les
comandes a través de l’Espai Equip.

Sessió doble i crispetes, amb tiquet
simbòlic per accedir al cinema de casa.

Teniu un equip d’escola? Podeu fer
polseres, collarets, braçalets de tela, de
gomes, de botons, de càpsules de café… i
poseu-hi un preu just per una bona causa.

A la vostra signatura d’email poseu un link
al vostre equip. La URL que heu de posar
és l’espai públic de l’equip i té aquest
format: www.magiclinesjd.org/ca/equip/11

Creeu un grup de whatsapp pel vostre
equip: us ajudarà a estar tots implicats. I
envieu missatges als vostres contactes
amb el link del vostre espai per donatius.

El yakitori és un plat de la cuina japonesa
elaborat amb trossos petits de verdura,
carn i vísceres d’aviram enfilats en una
broqueta, que es couen a la brasa i es
mengen sucats en una salsa de soia i mirin.
Què tal organitzar un sopar exòtic i solidari?

El comptador d’il·lusions
Tingueu en compte que totes les vostres mobilitzacions pujaran
el vostre comptador d’il·lusions. I recordeu, cada euro que
recapteu es transforma en il·lusions!

Instagram. Facebook. Twitter. Youtube.
Linkedin. Remeneu les xarxes i estigueu ben
actius comunicant tot el que feu. Al vostre Espai
Equip teniu botons per compartir la informació.
Sempre amb l’etiqueta #MagicLine2017

Organitzeu a casa o a la feina un show
talent amb imitacions, balls i
representacions estelars.

