
Jouw oplossing voor een 

sociale loterij.



Win jij een gratis loterij voor jouw vereniging?

Meld je gratis aan voor de actie en 

maak kans op een gratis loterij op jouw 

vereniging! 

Zet een vinkje zodat we jou de presentatie 

kunnen toesturen. win.mylotify.c
om



Maatschappelijk 

betrokken

Niet gericht op 

minderjarigen

Zo veel mogelijk social 

impact maken

Wat is een sociale loterij?

Is transparant 

en betrouwbaar

Is digitaal en 

innovatief

18+



Bewust een sociale loterij organiseren? Lotify!
Wij zorgen ervoor dat alles transparant en eerlijk verloopt. 

Via een zelf te kiezen payment provider, 
het geld rechtstreeks bij de organisator.

Alles digitaal te promoten via 
een ambassadeursfunctie; 

Geheel digitale loten uitgifte met 
een DDMA-Privacy waarborg voor 
persoonsgegevens;

Papieren loten verkopen en daarmee dubbele 
lotnummers en kwijtgeraakte loten;

Kinderen (‘s avonds) langs de deuren 
laten lopen voor de verkoop;

Verwerken van cash betalingen en 
daarmee het risico geld kwijt te raken.

PS. Sinds december onderdeel van Nederlandse Loterij (uitvoerder van het 
kansspelbeleid) en daarmee partner van NOC*NSF en dus NTTB.



Een greep uit onze ‘social impact’
Raak voor een knaak

€335.000
(€19,65 per lot)

€98.000

€2.800

€56.800

€4.500 (BE)
€2.450

€34.000

€9.300€909.000 €2.030



Wat doet Lotify voor jouw vereniging?

Wij zorgen dat jullie een website eenvoudig zelf kunnen stylen;

Dat alles juridisch en administratief voor jullie wordt gedaan;

Dat het geld direct op jullie rekening komt te staan;

De trekking supersnel, op elke locatie en altijd eerlijk wordt uitgevoerd;

Zorgt dat persoonsgegevens veilig zijn! 



Hoeven jullie dan echt helemaal niks te doen?
Al doen wij dit ook allemaal graag voor je! 

● In veel gevallen lukt dit geheel gesponsord

● Biedt een nieuw podium voor de  (nieuwe) sponsoren van jullie vereniging

● Jullie weten als geen ander wat de deelnemers willen winnen

● Alles is digitaal dus makkelijk te delen (via socials, mail en site)

● Leden laten verkopen via ‘Teamlink’

● Deel de loterij eenvoudig met QR-codes

Prijzenpakket samenstellen

Promoten van de loterij



De Olympus '70 jubileumloterij

Een loterij ter ere van het 70-jarig bestaan van 

atletiekvereniging Olympus '70. 

De trekking werd uitgevoerd tijdens het 

jubileumfeest op de vereniging;

Opbrengst van de loterij bestemd voor Race Running voor 

gehandicapte atleten;

In totaal 1.170 loten verkocht. 7,7 loten per deelnemer.

42 prijzen in het prijzenpakket, allemaal van lokale sponsoren;



De Ryder Cup Loterij 

Een loterij namens Old Course Loenen tijdens de Ryder Cup

Loten konden worden gekocht tijdens het toernooi;

Een loterij om geld op te halen voor Stichting Spieren voor 

Spieren (ruim €7500);

Promotie ging zowel op locatie als op via de socials en had 

daarmee dus een groot bereik;



Vragen?
We komen graag met je in contact.

Kijk op onze website lotify.com;

Connect op LinkedIn;

Of mail naar sales@lotify.com.


