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ACTIE VOOR KIKA
Registreer je op actievoorkika.nl
Ga naar www.actievoorkika.nl en klik rechtsboven
op Kom in actie.

Vul het registratieformulier in
Doorloop alle velden in het registratieformulier. Je
hoeft je maar een keer te registreren.
Vul je het formulier in als bedrijf of als team? Zet
dan de bedrijfsnaam of teamnaam bij voornaam
en achternaam.

Dit is de naam die ook zichtbaar wordt op je
actiepagina.

Maak je actiepagina aan
Klik op volgende -> actie starten en begin met het
aanmaken van je actiepagina.
Kies het soort actie. Doe je een actie die hoort bij
een evenement of campagne? Dan klik je daarop.
Start je een eigen (zelfbedachte) actie zelf of met
je bedrijf/team? Kies dan voor Eigen actie.
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Maak je actiepagina compleet
Vul alle gegevens in die nodig zijn voor de
actiepagina.

Over de invulvelden

Titel -> deze titel komt bovenaan de actiepagina
te staan en wordt ook de link. Bijvoorbeeld Piet
loopt voor KiKa is de titel. De link naar de
actiepagina is dan:
www.actievoorkika.nl/pietlooptvoorkika

Coverfoto -> deze foto komt op de actiepagina te
staan. Minimale verhouding en afmeting is:
800 x pixels breed
450 x pixels hoog
(verhouding 16.9)
Is de afbeelding niet het juiste formaat? In een
programma zoals Paint of op je telefoon kun je
deze aanpassen. Lukt het niet? Mail ons de
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afbeelding via actie@kika.nl
zetten
deze

voor je erin.

Motivatie -> dit is de omschrijving van de

actie.

Waarom kom je in actie voor KiKa, wat ga je
precies doen en wanneer?

Streefbedrag -> hoeveel denk je op te halen.
Einddatum/actiedatum -> wanneer vindt de
actie plaats/eindigt de actie.

Bovenstaande onderdelen kunnen tussentijds
aangepast worden.
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Je actiepagina is nu aangemaakt
In je scherm zie je de bevestiging dat je
actiepagina is aangemaakt. Je kan meteen naar je
actie door rechtsboven op je naam te klikken en je
actie te kiezen.

Hoe ziet je actiepagina eruit
Door te klikken op de actienaam ga je naar de link
van de actiepagina. Deze link kun je makkelijk met
iedereen delen.

Kopieer de link uit je browser en deel hem via mail,
Whatsapp, social media etcetera.

Op de actiepagina kan iedereen makkelijk
sponsoren via iDEAL of Tikkie.

Heb je een pagina met deelnemers aangemaakt
voor een team. Dan sta je hier zelf/of de
teamnaam/bedrijfsnaam ook bij als deelnemer.
Klik je op jezelf als deelnemer. Dan kun je de eigen
deelnemerspagina ook aanpassen.

Deelnemers kunnen hun eigen deelnemerspagina
link delen. De totalen van alle deelnemers wordt
weergegeven op de actiepagina. Donaties die niet
worden gedaan aan een deelnemer worden
bijgeteld op de algemene pagina.
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Maak je pagina zo aansprekend en
persoonlijk mogelijk

Tip: maak je actiepagina zo persoonlijk mogelijk en
gebruik een leuke, inspirerende foto of afbeelding.

Veel succes en plezier met je actie. Heb je nog vragen? Kijk
bij veelgestelde vragen op www.actievoorkika.nl of stuur een
mail naar actie@kika.nl

WWW.ACTIEVOORKIKA.NL

