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En gang i året drar vi utenlands, på jakt etter ny fundraisingkompetanse. 
Langt borte fra hverdagens mas og kjas finner vi konsentrasjon og 

inspirasjon. Også i år går turen til Loch Ness, Skottlands berømte innsjø, 
hvor vi møter erfarne og internasjonale fundraisere.

 
ProFundo Masterclass gir deg svar på disse spørsmålene:

· Hvordan skape den geniale ideen?
· Hvordan utnytte den?

· Hvordan kommunisere den geniale ideen til giverne?
· Hvordan realisere den?

ProFundo Masterclass er arenaen for organisasjoner som vil gjøre det 
ekstraordinære. Her skal vi sammen tenke de store tankene, unnfange de geniale 

ideene og legge en plan for å sette dem ut i livet.

Velkommen til en kreativ, inspirerende og lønnsom miniuke i Skottland! 

Målgruppe: ProFundo Masterclass er tilrettelagt for fundraisere, ledere, kommunikatører, 
generalsekretærer og styremedlemmer.

Steinar Johansen, 
fundraisingansvarlig WWF
Masterclass var akkurat det vi trengte for 
å ta et steg videre innen fundraising. Et 
perfekt faglig nivå, fine folk, veldig dyktige 
forelesere og trivelige omgivelser. Å ha 
med en kollega gav større kraft da vi kom 
hjem og skulle overbevise resten av orga-
nisasjonen.

Adrian Lorentsson, 
landsleder Mental Helse Ungdom
Vi reiste hjem fra Skottland med et helt nytt 
syn på fundraising, og med praktisk kunn-
skap som gjorde det mulig å iverksette en 
stor kampanje bare måneder senere. Et 
råd: Ta med generalsekretæren og styre-
lederen. Da blir fundraising skikkelig foran-
kret i organisasjonen.

KURSDELTAKERE 2015

Hvordan skape og realisere den 
geniale ideen som engasjerer hele 

organisasjonen, rekrutterer nye givere 
og gjør det mulig å hjelpe flere? 

Bli med til Loch Ness for å finne svaret!

Morgenutsikt over Loch Ness med Ina Toften (WWF) og Svein Åge Johanson (ProFundo).



Geniale ideer kan samle organisasjonen, engasjere frivil-
lige, utløse investeringer fra styret, øke inntektene, åpne 
nye markeder, inspirere og motivere ledere og ansatte, 
overvinne interne hindringer for utvikling, motvirke siloten-
king, trigge handling, bygge team og forbedre kommuni-
kasjonen. 

TEORI OG PRAKSIS
ProFundo Masterclass kombinerer teori og praksis. Fag-
lige forelesninger avløses av praktiske eksempler fra en 
rekke land. I tillegg til å lære nye ferdigheter, tilegne deg 
ny kunnskap og studere andres suksess, garanterer vi at 

du reiser hjem med minst en ny, genial idé – klar til å reali-
seres i din organisasjon.

MØT ALAN CLAYTON
ProFundo Masterclass ledes av Alan Clayton, en verdens-
ledende konsulent, coach, kreatør og foredragsholder 
innen fundraising. Alan har 30 års erfaring fra fundraising, 
både som medarbeider, leder og konsulent – og har blant 
annet drevet sitt eget fundraising markedsføringsbyrå. 
Alan har jobbet med mer enn 320 non-profit organisa-
sjoner i Storbritannia, Norge, Danmark, Finland, 
Nederland, USA, Canada og Australia.

Alan står bak både forskning og teorier innen fund-
raisingsfaget. Han har spesialisert seg innen kreativ 
strategi, giverinnsikt og motivasjon, og jobber 
globalt som rådgiver, coach og foredragsholder. 
Alan har klare meninger og er kjent for å si 
ting som ingen andre våger si.

KREATIVT TEAM
Et håndplukket kreativt team, med erfarne
fundraisere, er med på ProFundo 
Masterclass for å finne den geniale
ideen sammen med deg.

Alan Clayton

DEN GENIALE IDEEN
En genial idé kan være en kampanje, et produkt eller et arrangement. Ideen treffer 
bredt, den er i samsvar med organisasjonens mål og verdier, den skaper engasje-
ment og energi – og ikke minst: Den geniale ideen skaper store inntekter!

Workshop fra The Inch



PRAKTISK INFORMASJON
TID: 14.-17. mars 2016

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

PRIS: Kr. 19.500,- per deltaker. 
Ta kontakt for egen pris ved flere deltakere fra samme 
organisasjon. Inkludert i prisen er overnatting, måltider,  
alle samlinger og felles busstransport til og fra flyplass.

REISE: Flyreise ordner hver enkelt deltaker selv.  
Vi kommer tilbake til anbefalte flyruter, slik at vi  
kan koordinere deltakernes ankomst.

KURS: Kurset krever grunnleggende 
fundraisingkompetanse og holdes på engelsk.

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

KONTAKTPERSONER

Asbjørn Andås, 
T: 971 02 174 
E: asbjorn@profundo.no

Svein Åge Johanson, 
T: 900 24 744
E: svein@profundo.no

The Inch



www.profundo.no | post@profundo.no


