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INFLUENSERSAMARBEID 

YAY OR NAY?

Camilla Gullbrekken



HVORDAN DET HELE STARTET
- Giving Tuesday og 

influensersamarbeidet
med Nordic Screens

- Finn den rette personen 
som prosjektleder

- Normisjon ønsker å nå ut 
til en ny målgruppe vi ellers 
ikke hadde nådd

- Nøkkelen (i hvert fall for 
oss) er å reise på tur 



GIVING TUESDAY 2018

- Reiste til Nepal med tre influensere til et 
sykehus vi støtter i fjellandsbyen
Okhaldunga

- Influenserne skulle legge ut film og bilder
på Instagram og YouTube underveis og frem
mot Giving Tuesday

- Fikk inn litt penger men ingen svimlende
summer – mer verdi i markedsføring

-Unge følgere: hovedsaklig 13-18 år



KOMMUNIKASJON UNDERVEIS

- I etterkant var vi fornøyd med to av tre 

- Alle tre la ut film fra prosjektet/reisen ifm Giving Tuesday

- Minst fornøyd med den «største» influenseren pga dårlig 
kommunikasjon etter reise

- Større influensere har ofte mer oppdrag og er veldig busy og 
prioriterer ofte heller betalte oppdrag

- En av de to andre har derimot vist interesse og engasjement i ettertid 
og på eget initiativ reist ned igjen til Nepal ifm bacheloroppgave



DEL 2: 
AMBASSADØRSAMARBEID

• Samarbeidet med en stor 
influenser med 250k følgere

• Ble ambassadør for vårt prosjekt 
Like Mye Verdt

• Hvordan kom vi i kontakt? 

Influenser hadde allerede en tilknytning 
til organisasjonen



SAMARBEIDET
- Skrev 1 års kontrakt – flere møter med 

manager

- Kontrakt: Hva forventes av influenser

- Reiste til Bangladesh med kameramann i en 
uke

- Lagde dokumentarfilm om prosjektet Like 
Mye Verdt

- Fikk kritikk i avisen Vårt Land og deltok i 
debatt på Dagsnytt 18

- Vise trailer til filmen



RESULTAT
• Veldig fornøyd med filmen – fått masse skryt fra alle kanter – god 

fremstilling av prosjekt

• Stor suksess med sponset filmpremiere på Odeon kino like før Giving 
Tuesday

• Inntekter: Det vi fikk inn via billettkjøp til filmpremieren

• Planen var å dra på Norgesturné og vise filmen på Odeon kino i flere byer
Men ble dessverre ikke noe av

• Samarbeid med influenser fungerte godt frem til filmvisning – men dabbet 
helt av etterpå

• Influenser la ut filmen på sin YouTube-kanal:
Tanken var at influenser skulle oppfordre sine følgere til å starte egne innsamlinger – noe som ikke 
ble gjort



OPPSUMMERING

- Viktig at prosjektleder er kreativ og gira

- Reis på tur hvis dere kan men i hvert fall viktig å samarbeide med en 
influenser du vet brenner for akkurat deres sak

- Skriv kontrakt og vær tydelig på hva samarbeidet innebærer og hva 
det forventes av influenser

- Kanskje bedre å satse på en mindre influenser som ikke har veldig 
mye annet gående samtidig



SPØRSMÅL?

• Send meg gjerne mail på:

Camilla.gullbrekken@normisjon.no

TAKK FOR MEG ☺
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