
Lag din neste kampanje sammen med 
Alan Clayton og ProFundos kreative team 
ved Loch Ness i Skottland! 

PROFUNDO MASTERCLASS:

DONOR ACQUISITION 
LABORATORY
12.-15. MARS 2018



LAG DIN NESTE 

REKRUTTERINGS- 

KAMPANJE

I SKOTTLAND 

Ønsker dere flere givere eller medlemmer? 
Vil dere friske opp kommunikasjonen? 
Jobbe frem nye måter å invitere 
støttespillerne med i visjonen?

Bli med på Masterclass 2018, og lag konsept 
og kampanje sammen med en av verdens 
mest anerkjente fundraisere,  Alan Clayton. 
Sammen med ProFundos kreative team 
ønsker Alan velkommen til Skottland, og er 
klar for å lage en rekrutteringskampanje for 
akkurat din organisasjon!

På jaktslottet ved Loch Ness blir dere med 
i et stort fagmiljø. Et team av norske og 
internasjonale konsulenter og designere står 
klare. Det blir dager med inspirasjon og hardt 
arbeid. Det blir tid til både faglig input og 
påfyll av ny kunnskap. Vi skal jobbe fokusert 
og effektivt i grupper, slik at vi på få dager vil 
arbeide frem kampanjer og planer som det 
vil kunne ta måneder å få på plass hjemme.

Det skjer alltid noe magisk ved Loch Ness...



Skaff deg plass i dag - og ta med deg minst en til fra din organisasjon, slik at produktet 
du kommer hjem med blir mest mulig klart for å settes i ut i markedet.
 

Fredrik, Sahlin 
Salg- og markedsdirektør, 
Redningsselskapet
Det å delta på Donor Aquisition Laborartory 
er både lærerikt, effektivt, inspirerende, 
morsomt og hjerteskjærende. Anledningen 
man får til å fokusere 100 % til å lande en 
aktivitet for sin sak, fra start til mål, er en vir-
kningsfull måte å jobbe seg igjennom alle 
de viktige fasene i en slik prosess. En viktig 
bonus er at vi får muligheten til å få 
verdifulle (subjektive) innspill fra andre 
Sorganisasjoner gjennom hele 
prosessen.

Ole Martin Rudstaden, 
Medie- og markedssjef, 
Normisjon
Jeg vil sterkt anbefale Profundos 
masterclass med Alan Clayton. Vi var fire 
personer fra Normisjon som reiste over 
til Skottland og vi lærte mye – mer enn 
forventet. Troverdig og godt faglig
fundert undervisning, som vil være med 
på å  sette en ny retning for vårt 
innsamlingsarbeid. Samtidig veldig
positivt å reise sammen som team – 
inkludert leder – slik at vi får skikkelig 
trykk bak nye ideer når vi kommer hjem.

KURSDELTAKERE 2017

Margit Mulder,  
graphic designer og illustrator

Teamet:

Alan Clayton, 
creative director,
fundraising guru 
og inspirator

Kristin Hvideberg Tobiassen, 
leder for ProFundo Creative
Tekst og kreativt

Svein Åge Johanson, 
daglig leder ProFundo
Fundraising i Norge

Erik Berhus, 
grafisk designer,  
ProFundo Creative og ZOOK Du og dine 

medarbeidere

Seminaret vil gi:
• Kunnskap om responsutløsende kommunikasjon
• Erfaring fra suksessrike case studier fra hele verden
• Nye ideer og inspirasjon - direkte inn i din hverdag
• Kunnskap om hvordan arbeide frem den beste ideen
• Et kampanjekonsept med tekst og bilder
• En plan for å sette kampanjen ut i markedet
• En plan for å beholde giverne



TID: 12.-15. mars 2018

STED: The Inch Hotel, Fort Augustus, Loch Ness, Skottland.

PRIS: kr 29.500 pr deltaker. Ta kontakt for gruppetilbud! 

Vi anbefaler på det sterkeste at hver organisasjon deltar med minst to deltakere, da det gir større 
utbytte og mer gjennomføringsevne når dere kommer hjem. Inkludert i prisen er overnatting, alle 
måltider, alle samlinger, konseptutvikling og coaching, felles busstransport til og fra flyplass.

REISE:
Anbefalt reiserute mandag 12.mars:
Oslo – Amsterdam: kl.06.30 / Kristiansand – Amsterdam: kl. 06.20 /
Bergen – Amsterdam: kl 06.10
Amsterdam – Inverness: kl.12.10

Anbefalt reiserute torsdag 15.mars:
Inverness – Amsterdam: kl. 13.20
Amsterdam – Oslo: kl. 20.35 / Amsterdam – Kristiansand: kl 20.35 / 
Amsterdam – Bergen: kl 21.05

KOMPETANSE: Kurset krever grunnleggende fundraisingskompetanse og holdes i stor grad 
på engelsk.

OBS: Begrenset antall plasser.

            

The Inch

KONTAKTPERSON

Kristin Hvideberg Tobiassen, 
T: 913 56 591
E: kristin@profundo.no

www.profundo.no | post@profundo.no

PRAKTISK INFORMASJON

PÅMELDING:                                                
kurs@profundo.no
profundo.no/category/kurs/
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