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A RAJZOLVA FEJLŐDJ TÁMOGATÁSI PROGRAM CÉLJA
A Rajzolva Fejlődj Támogatási Program célja a Fortuna Irodaszer Regionális Hálózat tagjaival összefogva, hogy az óvodás korú gyerekek grafomotorikus készségét fejlessze.
Látva azt, hogy a mai felgyorsult digitális világban az óvodás gyerekek
az idejüknek nagy részét a szülők „elfoglaltsága miatt” a számítógép,
a tablet és a televízió köti le, ezért sok esetben az otthoni környezetben egyre kevesebbet rajzolnak 3-6 éves gyerekek, így a manipulációs
készségeik fejlesztése az óvodára marad. Sajnos az állami fenntartású
óvodáknak egyre kevesebb forrás áll a rendelkezésükre, hogy elegendő
mennyiségű, jó minőségű író és rajeszközöket vásároljanak.
A Rajzolva Fejlődj Támogatási Program azért jött létre, hogy a Vectra-Line Plus Kft. a Fortuna Irodaszer Regionális Hálózat tagjaival összefogva, együtt gondolkodással, közös értékrendet kialakítva, jó minőségű
írószerekkel és rajzeszközökkel támogassa az óvodás korú gyermekek
grafomotoros (rajz- és íráskészségének) fejlődését. A finommozgások
egyik speciális területe a grafomotorika, azaz írásmozgás koordináció,
ennek fejlettsége teszi lehetővé iskolás korban az írás elsajátítását.
Nem is gondolánk, hogy a finommotoros mozgás fejlődése milyen hatással van az iskolaérettségre, erre vezethető vissza a tanulási zavarok
kialakulása (diszgráfia, diszlexia), különböző fejlődési rendellenességek
pl. a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar.
A finommozgás és a koordinált mozgás intenzív fejlődési szakasza az
óvodai középső és nagycsoporttól számítható. Az életkor előrehaladtával, amikor a kéz izomzata, a kézközép-csontok erősödése, a finommozgás koordinációjáért felelős agyi struktúrák kiépülése és az idegrendszer is elér egy bizonyos fejlettségi szintet, egyre ügyesebb lesz a
gyermek keze.
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A fejlett finommotorikával rendelkező gyerekek szépen írnak, ügyesen
használják az eszközöket – pontosan vágnak, színeznek, ragasztanak.
MIÉRT ÉRDEMES A RAJZOLVA FEJLŐDJ TÁMOGATÁSI PROGRAMBA
RÉSZT VENNED?
Mert,
- szeretnénk erősíteni a papír-írószer, irodaszer szakboltok megítélését a lakossági és céges felhasználók körében, ezzel is erősítve a viszonteladók piaci pozícióját.
- Veled együtt szeretnénk felhívni a szülők figyelmét az írás, rajzolás
fontosságára, ami egyre inkább háttérbe szorul az óvodás gyermekeknél az informatikai eszközök térnyerésése miatt.
- e kampány segítségével közösen indíthatunk el egy CSR (társadalmi
felősségvállalás) programot, amit közös értékrend mellett működtetünk.
MIT KELL TENNED, HA RÉSZT SZERETNÉL VENNI A RAJZOLVA FEJLŐDJ
TÁMOGATÁSI PROGRAMBA?
 Részvételi szándékodat jelezd a kapcsolattartódnak.
 Szerződj le az általad támogatni kívánt óvodával, vagy annak alapítványával.
 Írd alá a programba való részvétel feltételeit szabályzó megállapodást.
 Ha nem rendelkezel ShopRenter webáruházzal, ahova a program
iránt online érdeklődőket továbbítani fogjuk, akkor csatlakoznod kell
a Fortuna Flotta Partner Bolt programunkhoz.
 Vedd át a Rajzolva Fejlődj Támogatási Programot segítő
marketingeszközöket a kapcsolattartódtól.
 Próbálj meg minél szélesebb kínálatot tartani a programban résztvevő márkákból.
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HOGY MŰKÖDIK A RAJZOLVA FEJLŐDJ TÁMOGATÁSI PROGRAM?
-

-

Online és offline marketing eszközökkel felhívjuk a lakosság és a
céges döntéshozók figyelmét a Rajzolva Fejlődj Támogatási Programra.
Az általad kihelyezett Rajzolva Fejlődj Támogatási Program
részleteit tartalmazó eszközöknek (kirakatmatrica, plakát, szórólap,
tájékoztató füzet, banner, közösségi média hirdetések stb.) és a
marketing aktivitásunknak köszönhetően a programban részt vevő
márkákból az üzletedben vagy a weboldaladon érdeklődés, majd
vásárlás generálódik.
A Rajzolva Fejlődj Támogatási Program lezártával a támogatásunkkal nettó vásárlásaid 3%-nak megfelelő összegű írószerekkel
segíted a helyi óvoda közösségét.
A támogatási összegnek megfelelő írószer csomagot átadod a saját
nevedben helyi óvoda részére.

MILYEN MARKETING ESZKÖZÖKKEL SEGÍTÜNK A RAJZOLVA
FEJLŐDJ TÁMOGATÁSI PROGRAMBAN?
-
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Szerződés minta a helyi óvoda alapítványával,
kirakatmatrica,
plakát,
szórólap,
tájékoztató füzet,
banner,
közösségi média hirdetések.
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