
*Note: Many campaigns used the pin pad in a variety of ways

$82 MILLION
for thousands of consumer- 

selected charities

$44 MILLION
 for animal welfare 

initiatives

$67.9 MILLION
to local hunger-fighting 
organizations

$40 MILLION
for underserved youth 
and disaster relief

$28 MILLION
for Children’s Miracle 

Network Hospitals
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TOP 5 CAMPAIGNS OF 2020
BY DOLLARS RAISED

MOST FREQUENTLY
REQUESTED DOLLAR AMOUNTS

POINT-OF-SALE FUNDRAISING
CONTINUES TO THRIVE

*Note: Many campaigns were impacted in a variety of ways
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Over

$4.9
BILLION

raised over 3 Decades

56%

47% 45%

23% 22%

*Note: many campaigns offered consumers multiple options

CHECKOUT CHAMPIONS

THE BILLION DOLLAR CLUB

THE COVID-19 PANDEMIC

THE 2020 COIN SHORTAGE

These organizations have raised over $1 billion through their 
point-of-sale fundraising efforts over the length of their programs:

$3OPEN-ENDED
ASK 

$5ROUND UP$1

10%

21%

shortened the length 
of the campaign

extended the length 
of the campaign

23% raised less money than 
projected

25% raised more money than 
projected

28% pivoted a scheduled campaign to 
address pandemic-related issues

79%

2012 2014 2016 2018 2020

$389+
MILLION

$422+
MILLION

$441+
MILLION

$486+
MILLION

$605+
MILLION

www.EngageforGood.com

Engage for Good’s biannual industry survey 
examining million-dollar-plus campaigns 
tapping consumer generosity to raise 
money for good causes at point of sale

76 Campaigns Raised 

$605
MILLION

in 2020, Up 24% from 2018

$1.14BILLION 
since 2003

$1BILLION+ 
since 1987

Of those that used the pin pad:

Charity Checkout Champions Survey
Totals Over The Years

Of those:

Average Consumer 
Participation Rate23%

Used the Pin Pad To Assist In
Point-of-Sale Fundraising Asks56%

*Note: Many campaigns were impacted in a variety of ways

added new 
elements to the 
campaign (e.g. 

round-up)

35%

started a 
scheduled 
campaign 

early

19%

created or 
"turned on" the 

campaign to 
address the 

coin shortage 
specifically

19%

Associate 
could bypass 
the pin pad 
ask

Directly asked
consumer if they

wanted to make a
donation

Reminded 
consumer about 
the campaign in 
some way

Consumer was required
to select if they'd like to

make a donation

81% 26%

49% 37%

said their campaign was impacted in 
some way by the coin shortage34%

of campaigns were impacted 
in some way by the pandemic

 Of those affected by the coin shortage:

CAMPEÕES DO 
CHECKOUT BENEFICENTE 
 DOS ESTADOS UNIDOS 

Pesquisa bianual do setor pela Engage for Good 
analisando campanhas que arrecadaram mais de  
um milhão de dólares ao canalizar a generosidade dos 
consumidores para boas causas no ponto de venda.

76 campanhas arrecadaram Mais de 

em 2020, um aumento  
de 24% em relação a 2018

arrecadados ao longo  
de 3 décadas

US$ 605  
milhões 

US$ 4,9 
bilhões 

Top 5 campanhas de 2020 
por dólares arrecadados

para milhares de entidades 
beneficentes escolhidas  
pelos consumidores

para iniciativas  
de bem-estar animal

para o Children’s Miracle 
Network Hospitals

Essas organizações arrecadaram mais de US$ 1 bilhão por meio  
de suas atividades de arrecadação de fundos em pontos de venda  

ao longo da duração de seus programas:

para organizações locais 
de combate à fome

para jovens carentes e 
assistência em desastres

US$ 82 milhões 

US$ 44 milhões 

US$ 28 milhões 

US$ 1,14 bilhão 
desde 2003

US$ 1 bilhão +  
desde 1987

US$ 67,9 milhões 

US$ 40 milhões 

O clube do bilhão de dólares

Quantias em dólar solicitadas 
com mais frequência

US$ 1 US$ 5 US$ 3Arredondar

usaram a máquina de cartão para ajudar  
nos pedidos de doação no ponto de venda

Dentre os que usaram a máquina de cartão

 Pedido aberto
Nota: Muitas campanhas oferecem opções múltiplas aos consumidores.

Lembrou o 
consumidor sobre 
a campanha de 
algum modo

Vendedor podia 
pular o pedido 
na máquina  
de cartão

Pediu diretamente  
ao consumidor se 
gostaria de fazer 

uma doação

O consumidor 
precisava escolher 

se gostaria de 
fazer uma doação

Nota: Muitas campanhas usaram a máquina de cartão em uma variedade de modos.

Taxa média  
de participação  
do consumidor

A pandemia de Covid-19

das campanhas foram afetadas  
de algum modo pela pandemia

Dentre elas:

mudou a estratégia de uma campanha programada 
para lidar com questões relacionadas à pandemia

arrecadou mais dinheiro do que previsto

arrecadou menos dinheiro do que previsto

estendeu a duração da campanha

encurtou a duração da campanha

Nota: Muitas campanhas foram afetadas de diferentes modos.

A escassez de moedas de 2020

disseram que sua campanha foi afetada  
de algum modo pela escassez de moedas

Dentre os que foram afetados pela escassez de moedas:

adicionaram  
novos elementos  
à campanha  
(por ex. arredondar)

adiantaram 
o início da 
campanha

criaram ou “ativaram” 
a campanha para lidar 
especificamente com a 
escassez de moedas

Nota: Muitas campanhas foram afetadas de diferentes modos.

A arrecadação de fundos em pontos 
de venda continua a prosperar

Total ao longo dos anos da pesquisa  
dos Campeões do Checkout Beneficente

US$ 389+ 
milhões

US$ 422+  
milhões

US$ 441+  
milhões

US$ 486+  
milhões

US$ 605+  
milhões


