- Et fundraisingsbyrå opptatt av det emosjonelle hjertet i din sak
PROFUNDO CREATIVE
Ledes av Kristin H. Tobiassen

ProFundo CREATIVE kan hjelpe dere med:
•
Gode innsamlingstekster, korte og lange
•
Utarbeide DM’er fra idé til trykkeferdig fil
•
Kampanjeplanlegging
•
Kampanjesider for online gave eller faste givere
•
Leadskampanjer for verving av faste givere eller medlemmer
•
Vervemateriell til nye givere eller medlemmer
•
Velkomstmateriell til nye givere eller medlemmer
•
Nettbutikksider for symbolske gaver
•
Aksjonsmateriell som plakater, annonser, brosjyrer
•
Kreative samlinger for å finne organisasjonens emosjonelle hjerte

Teamet består av tekstforfattere,
designere og webutviklere.
Vi får også god hjelp fra øvrige
rådgivere hos ProFundo som kan
TM- og SMS-kampanjer, nye
betalingsløsninger, crowdfunding
og CRM.
Utover disse kan vi hente inn
internasjonalt anerkjente konsulenter
som Alan Clayton med flere.

Hvis du vil spare tid kan vi lage materiell for deg, eller vil du lære kan vi
lage det med deg.

Eksempler på materiell laget sammen med ProFundo CREATIVE
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Vi er svært fornøyde med ProFundo som samarbeidspartnere. Både som strategiske
rådgivere generelt og også i det kreative arbeidet med å visualisere vårt arbeid i form
av nye innmeldings- og velkomstbrosjyre. De nye brosjyrene er et løft. Det var svært
nyttig å bli utfordret i prosessen der deler av arbeidet skulle løftes frem, det var mange
HVORFOR underveis. Kunnskapsrike rådgivere og raske tilbakemeldinger.
– Cecilia Skepp-Antonisen, rådgiver private givere, Norsk Folkehjelp
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Ta kontakt for en uforpliktende samtale
Kristin Hvideberg Tobiassen |
T: 91356591 | E: kristin@profundo.no
Fundaising isn’t about asking for money, it is about inspiring people to make a difference, and then helping them to make it. – Ken Burnett –

