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TO AV FOREDRAGSHOLDERNE:

ALAN CLAYTON
Verdenskjent fundraiser og eier av The Inch ved 
Loch Ness. Her holder han Masterclasses innen ulike 
temaer hvor organisasjoner fra hele verden deltar. 
Han har drevet kreativt byrå i London i flere år, og har 
i dag med seg mange av sine tidligere ansatte i det 
nye firmaet Alan Clayton Associates.

RICHARD TURNER 
Årets nykommer på kick-off, men på ingen måte ny til 
fundraising. Han har bl.a. ledet Solar Aid, hvor han tok 
organisasjonen fra null til 14 millioner dollar i 
innsamlede midler på kun fem år. Richard vet hva det 
vil si å få til vekst, og hvordan få de store ideene til å 
gi penger inn.

Sted:                Deloitte, Dronning Eufemiasgt. 14, Oslo

Tid:                Kl. 10:30 – 15:00

Pris:                    1 800,-  inkl. håndholdt lunsj. 

Påmelding:           www.profundo.no | kurs@profundo.no
    

  
FUNDRAISING KICK-OFF 2017



FUNDRAISING KICK-OFF 2017 
handler om kunsten å lage den sterkeste innsamlingskommunikasjonen 
i markedet. Den som slår knock out på alle andre, og som gir god inntekt 
for din organisasjon.

Alan Clayton og Richard Turner var begge var speakere på IFC, Nederland 
i 2016, og høstet gode kritikker. Nå kommer de til Oslo for å ta oss 
gjennom prosessen fra «det store bildet» til de konkrete spørsmålene som faktisk 
gir penger inn i kassa. 

Begge er fundraisere med lang erfaring og de vil vise oss eksempler på 
fundraisingskommunikasjon som virkelig er verdt pengene.

Kristin Hvideberg Tobiassen fra ProFundo CREATIVE vil vise
oss norske eksempler, og se på hvilke nye innsamlingsmetoder 
og muligheter som foreligger for fundraisingsåret 2017.

Skaff deg plass i dag!

KOMMUNIKASJON
        MED PROFITT

DU kan skape FANTASTISK FUNDRAISING!

Pris:                    1 800,-  inkl. håndholdt lunsj. 
Kristin Hvideberg Tobiassen 
T: 91 35 65 91 
E: kristin@profundo.no
Prosjektleder 
ProFundo CREATIVE

KONTAKTPERSON

 Our quest is to take the 
opinion out of fundraising, 

and create fundraising 
communications that work, 

based on fact – research 
and live testing. 

– Alan Clayton ”

“

mailto:kristin%40profundo.no?subject=


VI LEGGER STADIG UT NYE KURS! 

Følg med på 
 www.profundo.no 

Få med deg siste nytt innen fundraising, 
meld deg på nyhetsbrevet vårt! 

http://www.profundo.no

