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Hva er crowdfunding?
Crowdfunding er å spørre personer i ditt samfunn om å gi en donasjon
for å støtte et prosjekt, enten ved hjelp av penger eller andre ressurser. 
Initiativtaker kan være bedrifter, organisasjoner eller enkeltpersoner. 
Kampanjen deles ofte via internett og sosiale medier og avsluttes når 
målet er nådd. 



Hvorfor deltar folk på crowdfunding?
•Tro på organisasjonen

•Saken: ønsket om en verden uten barn med kreft

•Felleskap og tilhørighet

•Aktiviteten



Hva er bra med crowdfunding?
•Når ut til en større målgruppe- flere givere og frivillige

•Forsterker eksisterende relasjoner og nettverk

•Økt bevissthet i befolkningen (merkevare)

•Genererer nytt innhold

•Engasjerer

•Skaper en giverkultur og fremmer giverdemokrati ved å gjøre det lett å 
støtte direkte de sakene folk er opptatt av

•Gjør det lettere for små aktører til å få støtte til prosjekter

•Generer flere sponsorer- når ut til nytt marked



3 aktører i crowdfunding
1. De som finansierer: enkeltpersoner og bedrifter

2. Det som skal finansieres: forskning på barnekreft eller trivselstiltak for 
barn og ungdom med kreft

3. Plattformer som administrerer finansiering: Aidbuilder, SMS(bøsse), 
Facebook(VIPPS)
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Crowdfunding på SMS
Mulighet for utsendelse av SMS og kommunisere med givere, lage egen 
bøsse.

Eksempel: På barnekreftdagen sendte vi ut SMS til alle SMS-givere det 
siste året om lag 4000. 1300 personer svarte og ga 100 kroner =130 000 
kroner

Hver person fikk svar på sin donasjon og mulighet til å lage en egen 
bøsse ( personlig innsamling)







AIDBUILDER 2016

Kilde: Peerworks 2017







Legge inn egen hilsen



Mannegruppa Ottars kronerulling



Innsamlingsforløp 1-9 oktober
Aidbuilder



Rekordinnsamling
Mange positive og oppfordrende kommentarer: 

-Skulle bare mangle. Kjempe bra initiativ. Fortsett å gi!!

-Støtter Barnekreftforeningen

- MGO til stortinget!

- Viktig å hjelpe de små, slik at de kan få en god fremtid

- Godt tiltak

- Ottar!!! :D

- Ottar støtter de svake!

- La de små bli stor! MGO

- Alle e vi menneska. Hjelp å bidra til di som treng det <3 

-Menn med grov humor og utside, men med myke hjerter!    MANNEGRUPPA OTTAR!!! 

-Bra tiltak! MGO � 
 



Hvorfor vi måtte stoppe innsamlingen







Nevnt i 164 artiklerNevnt i 164 artiklerNevnt i 164 artiklerNevnt i 164 artikler
Økning med 1486% omtale i sosiale medier



Reaksjoner



Oppfølging av Mannegruppa Ottar

Vi sendte ut en SMS til alle de 1000 
medlemmene som hadde gitt via 
innsamlingssiden. 



Når skal man si nei takk?
•Hva med omdømmet?

•Miste givere og fremstå som utakknemlige

•Er vi mere opptatt av hvem pengene kommer fra enn av barna?

•Det tar tid å tilbakebetale- hvordan bruker vi ressursene?

•Saken får enda større oppmerksomhet – blander vi oss inn i politiske 
saker vi ikke har noe med? 



Motaksjoner til Mannegruppa Ottar
• Nei til «Mannegruppa Ottar»   74 050

• Vi som ikke er Mannegruppa Ottar 48 166

• Rasjonalitet støtter Barnekreftforeningen 14 160

• Istedenfor Mannegruppa Ottar 9 600

• Innsamling til Barnekreftforeningen 9965
-Vi som ønsker en redelig innsamling slik barna fortjener det

• Donasjon til Barnekreftforeningen 6300
- La oss overgå beløpet som mannegruppa egentlig skulle gi

• Sammen for Barna 4850
-La oss samle inn det BKF vil gå glipp av og mere til

• Ekte menn på internett 1750

• Vi som dritter i gruppene, men tenker på barna1 1700

• Vi som tar avstand fra Mannegruppa Ottar  + andre 13000++

• = 183 541 +++



Dette har vi lært av Ottarsaken

• Vi har blitt mer bevisst på hva befolkningen generelt vet om Barnekreftforeningen og 
vårt arbeid

•Hvordan kan vi bruke dette i vår kommunikasjon? 

Eks: kommunisere tydeligere hva vi gjør og bruker penger på. Vi behandler ikke folk på 

kontoret. 

•Viktig å følge opp Crowdfunding systemer nøyere- de går ikke helt av seg selv.

•Media har mye makt og det gjelder å holde tunga rett i munn når man uttaler seg

•Mere bevisst på våre  egne verdier- en tydeligere identitet som forening.



Vær forberedt på det uventede

•Kunne interne systemer- innsamling- sms system- bank osv

•Ha en plan på hvem som skal uttale seg i media om hvilke saker

•Informere medlemmer løpende- mange kokker kan bli mye søl. 

•Vær bevisst på hva verdiene i foreningen betyr. Ikke bare hva de er. 
Hvilke verdier har vi ? Hva står vi for ?







15. Februar fikk vi inn en betaling på 
Vipps

500 KRONER  MARKERT «FACEBOOK
CHALLENGE»



2 måneder senere

17 millioner kroner!





Dekning i media 1.mars til 7.april
237 artikler



Crowdfunding skaper innhold
Mediedekning av Barnekreftforeningen 2016/2017

MGO

Team 
Rynkeby



DISSE AVISENE SKREV OM OSS:



Hva spør journalistene om?
•De vil vite hvor mye penger som kommer inn

•Trenger vi pengene og hva skal de gå til?

•Går pengene til det de skal gå til?

•Svare på kritikk- folk føler seg presset til å gi penger

•Hva med medlemmer av mannegruppa Ottar som blir utfordret?

•Hvem startet aksjonen?

•Kommentere kjendiser og store  bedrifter som blir med

•Hva har vi å si til de som vil gi til noen andre?



Hva er viktig å huske på?
• Sette av tid

• Informere fylkesforeninger- de blir også ringt av lokalaviser- viktig at de er 
oppdatert

• Takke publikum

• Alt som sies kan plasseres i en annen kontekst-kopieres av andre nyheter

• Nyhetsovervåkning (kommentarer i sosiale medier) forutse neste nyhet

• Avklare hvem som skal uttale seg og i hvilke situasjoner



Hvorfor engasjerte det ? 

• Lavterskel- lett å gi en like/kommentere

• Ser raskt fremgang

• Gir følelsen av at en utgjør en positiv forskjell

• Del av noe større(tilhørighet)- kollektiv giverglede

• Får det fra en venn- ønsket om å hjelpe venn

• Enkelt å gi penger

• Får oppmerksomhet for å gjøre noe bra- tar samfunnsansvar (Godt 
formål)

• Konkurranse



Hva trenger man for å jobbe med 
crowdfunding?

•En kultur for å spørre om penger

•Gode og enkle innsamlingsverktøy

•Insentiver for deltakelse

•Foreslå, inkludere, visualisere, vise frem resultater



Takk for 
oppmerksomheten



Nestemann ut:

Rune Mørland

Strømmestiftelsen



www.strommestiftelsen.no

Sterk vekst i «gaver» fra næringslivet

Rune Mørland

Strømmestiftelsen



www.strommestiftelsen.no

Alle gode ting er tre☺☺☺☺



www.strommestiftelsen.no

Men først litt om faget og markedet



www.strommestiftelsen.no

Setting the scene…

7/06/2017 46

“NGO-business relations are like a game of chess:

while there are only a few pieces to move, there is an

almost infinite variety of ways to play the game”

(Heap, 2000) 



www.strommestiftelsen.no

7/06/2017 47

«New game» in an «old world»



www.strommestiftelsen.no

Forbrukermarkedet

Kapitalmarkedet

Arbeidsmarkedet

De tre markedene (stakeholders):



www.strommestiftelsen.no

Major Donor Partnerships



www.strommestiftelsen.no

Strømmestiftelsen & næringslivet
Corporate Sosial Responsibility (CSR)

• Fra veldedighet til samarbeid

• Utgangspunkt i bedriftens behov

• Gjensidig merverdi

Major Donor - Corporate



www.strommestiftelsen.no

Major Donor - Corporate

Våre tre ønsker med samarbeidet:

Mål, strategisk nivå:

Forsterket renommé og samlet merkenavn! 

Mål, organisasjon:

Engasjement og stolte medarbeidere!

Mål, marked:

Troverdig og foretrukket av kunder!



www.strommestiftelsen.no

07.06.2017 52

Tre tips for samarbeid med næringslivet



www.strommestiftelsen.no

NGO / business partnerships:

7/06/2017 53

1. Hva gjør din organisasjon unik?



www.strommestiftelsen.no

NGO / business partnerships:

7/06/2017 54

2. Lytt til markedet og din egen organisasjon



www.strommestiftelsen.no

3. Relasjoner, profesjonalitet og relasjoner

NGO / business partnerships:



www.strommestiftelsen.no

Våg å tenke stort



www.strommestiftelsen.no

Mersalg i fundraising

6/7/2017 57



Gjør din samarbeidspartner til din beste markedsfører

6/7/2017 58



Kaptialmarkedet - Match Funding



6/7/2017 60

Sett sammenfallende agenda på dagsordenen



6/7/2017 61

By på samarbeidet til kunder/marked



www.strommestiftelsen.no

Kort oppsummering

• Satsing fra egen organisasjon med en tydelig 
strategi og identitet

• Dedikert personell med kunnskap og erfaring fra 
markedet

• Fokus på bygge nettverk, ivareta relasjoner og 
lytte til markedet

Næringslivssamarbeid



www.strommestiftelsen.no



www.strommestiftelsen.no



www.strommestiftelsen.no

Nestemann ut:

Jacqueline Lee

Tidl. Canadian Cancer Society



Matching Gifts

Presented by Jacqueline Lee



A little about me…



What is a Matching Gift? 

� A matching gift is a charitable gift made toward a non-
profit organization by a donor under the provision that 
the original donor(s) first makes a gift toward that 
organization.



Your action plan

Identify a 
potential 

donation of $X 
or more

Ask if you can 
invite  

individual 
donors to 

match their gift

Turn that $X
into $XXXX 



Matching gifts in the marketplace





Matching gifts in the marketplace

� Mentioning a Matching Gift in 

fundraising appeals results in a 71% 
increase in the response rate and a 

51% increase in average donation 
amount

� An estimated $2-3 billion is donated 
through matching gift programs 
annually

� An estimated $6-10 billion in 
matching gift funds goes unclaimed 
per year

**https://doublethedonation.com/matching-grant-resources/matching-gift-
statistics/



Donor Trifecta

Individual Donors

Corporate 
Donors

Major Gift 
Donors



Keys to success

� Be creative

� Keep it simple

� Set deadlines

� Ask your monthly donors

� Integrate your direct response channels

� Don’t let the match be the end of the road

� Ensure front of line staff are aware



How to actively find a matching gift 
donor?

� Current Corporate/Major Gifts

� Corporate Donors

� Combine small-mid size corporation gifts

� Large corporate gifts

� Corporate gift recognition

� Gift in Kind Donors

� Major Gift Donors

� Single, or multiple, major gift donors

� Family Estate gifts

� Legacy gifts



Recognition

� What can charities offer?

� E-mails

� Direct Mail

� Telefundraising

� Social Media

� Special Matching Gift Donation Page

� Fundraising Events

� Recognition on your webpage 

� Updates on matching gift appeal by
email as stewardship



Testing opportunities

� Timing of the appeal 

� Respond by date

� Matching gift amount

� Gift multiplier

� Matching gift language

� 2X versus Double

� Matching gift reminder

� Re-Test



Matching Gift Results



2014 Year end holiday labels



2014 Year end urgent appeal



2014 Year end matching gifts

� We took this $40,000 and leveraged it twice for 2 campaigns and 
the results were astounding

� The matching gift campaign increased net revenue by $202, 952



2015 Summer labels



2015 Summer matching gift e-mail
Email 1 Email 2

Call to Action: “Your donation today will have 
double the impact, thanks to a group of 
passionate and committed donors who have 
pledged to match all donations made before 
Canada Day, July 1st, 2015.*(Up to $40,000)”



2015 Year end matching gift
Email 1 Email 2



2015 Year end matching gift
Email 3 Email 4



Possibilities for you



Next Steps…

�Spread the word

�Be creative

�Create the opportunity



Thank You!



Nestemann ut:
Tone Vareberg
Stine Sofies Stiftelse



Erfaringer fra kraftig vekst i antall 
Barnerettsfaddere 

– på godt og vondt.



Visjon

en barndom uten vold



Strategiske målsetninger

Flere skal vite mer 
om vold og 
overgrep

Voldsutsatte 
barn og 

pårørende skal 
ivaretas

Voldsutsatte 
barn og 

pårørende skal 
bistås



Tiltaksområder for å nå målene i strategien

Forebygge vold og 
overgrep mot barn

Avdekke vold og 
overgrep mot barn

Ivareta det voldsutsatte 
barnet og dets 
pårørende

Påvirke myndighetene 
for å styrke 
rettssikkerheten



Vi har over mange år gjennomført ulike prosjekter 
for å forebygge og avdekke vold og overgrep



2016 et år med store endringer

• Fra grunder - til drift og videreutvikling.

• Fra 6 til 30 ansatte.

• Etablering av Stine Sofie Senteret.

• Mer enn firedobling av fadderporteføljen.

• Behov for mer kraft og fokus på å forebygge 
og avdekke.

• Etablering av Stine Sofies Forskningsprogram.



En fantastisk vekst i fadderporteføljen, men….
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Nødvendig med betydelige forbedringstiltak

• Skape kontroll i databasen

• Betydelig opprydning i 
fadderporteføljen

• Kvalitet i kundedata

• Forbedringer i 
verdikjedene



Opprydding og aktivisering av fadderporteføljen 



Skape forutsigbarhet i inntektene og kosteffektiv 
drift av porteføljen



Vekst i inntekter til tross for brutto nedgang i 
porteføljen.
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Vekst skapes gjennom planlegging i alle ledd

• Effektiv drift og utvikling av 
databasen.

• Kvalitet i verdikjedene 
skaper økte inntekter og 
reduserte kostnader.

• Organisasjon.

• Målstyring.





Nestemann ut:Nestemann ut:Nestemann ut:Nestemann ut:
Kaare MoeKaare MoeKaare MoeKaare Moe
Norges HandikapforbundNorges HandikapforbundNorges HandikapforbundNorges Handikapforbund



En mental reise i innsamling

Fra veldedighet til engasjement



Handikapforbundets felles historie

1931 – 1974      – 2003   - 2010   - 2016

Veldedighet     Tigging              Engasjement

Vanførehjem  - Selvstendighet   - Sammen i kampen



Forankring

• Tillat med gaver fra privatpersoner. Tigging ble endret til 
utilbørlig press. 2003

• Ledergruppa – NHFs løfte v/Stephen Pidgeon 2013
• Ledergruppa og sentralstyret – Alan Clayton vinter 2014
• Marked/kommunikasjon og sentralstyre - Alan Clayton

høst 2014
• Hele organisasjonen – Naug og venner des. 2015
• Ny strategi for Handikapforbundet og hele 

organisasjonen 2017



Ordbruk og konsensus

Likeperson, BPA, kommunereform, Tek 10 og DTL 
Rettigheter, krav og urettferdighet  

Likeverd, likestilling og selvstendighet

Bli med oss i kampen for/mot………………….

Sammen for/mot…………………



Endring i språkbruk fra - støtt oss



Til – bli med og gjør en forskjell



og

• Engasjement i Region- og lokallag

• Hele organisasjonen sammen 



Fortsatt læring………



Kommunale flyktninger
• https://www.facebook.com/NorgesHandikapforbund/videos/10158569708635277/



Nestemann ut:

Sigurd Egeland

Det Norske Misjonselskap



Hvorfor?

• Hadde lyst til å samle inn mer penger slik at NMS skulle bestå i 
framtiden



Utgangspunktet

• Frivillig organisasjon

• Langt liv, lange tradisjoner

• «Skikkelig» og grundig organisasjon

• Synkende oppslutning



Veien

• Samling, eierskap, forankring

• Ressurser

• Perspektiv



Resultatet



Resultatet



Resultatet



Det viktigste resultatet

Dele troen 

på Jesus

Bekjempe 

urettferdighet

Utrydde 

fattigdom

Vi fant ut hva vi holder på med



Lærdommen

• Ikke gjør for mange ting samtidig

• Vær kompromissløs

• Ikke undervurder motvilje mot endring

• Det er ikke lett å raise funds på nettet



Veien videre

1. Fokus fellesskap

2. Fokus på språk

3. Fokus på faglighet



Nestemann ut:

Alexander Golding

Marit Toppe Berg

ProFundo



Kjenner du giverne dine?Kjenner du giverne dine?Kjenner du giverne dine?Kjenner du giverne dine?

• Hvordan bruke kontonummer aktivt i rekruteringen

• Hvorfor er dette lurt?

• Å bli gjenkjent

• En givertjeneste er alltid 
personlig 

• Givere som slutter å gi

v/Marit Toppe Berg

Rådgiver i Profundo

Tidligere fundraiser i Strømmestiftelsen og informasjonsleder i JOIN good 
forces



Bruk ulike kontonummer som kampanjekodeBruk ulike kontonummer som kampanjekodeBruk ulike kontonummer som kampanjekodeBruk ulike kontonummer som kampanjekode

• Innstikk og annonser

• Varier teksten på 
girodelen slik at du 
kjenner igjen giroen 
– selv etter lang tid.

(Folk sparer på innstikk og giroer til senere bruk!)



• Følg opp respons

• Oppfølgings DM: 
Bruk ditt faste 
kontonummer når 
du bruker KID.

• De færreste 
reagerer på at du 
bruker ulike 
kontonummer.

• God koding av 
giverne gir god 
giverpleie.

Hvorfor er dette lurt?Hvorfor er dette lurt?Hvorfor er dette lurt?Hvorfor er dette lurt?



Jo mer du vet om dine 
givere dess enklere er 
det å kjenne de igjen –
og møte dem slik de 
ønsker det.

• Er takkebrevene dine 
like til alle?

• Er nyhetsbrevet likt 
til alle?

• Er DMene og 
SMSene like til alle?

Alle liker å bli gjenkjent!Alle liker å bli gjenkjent!Alle liker å bli gjenkjent!Alle liker å bli gjenkjent!



En givertjeneste er alltid 
personlig. Det handler om 
tillit mellom deg og 
giveren. 

Husk at utgangspunktet 
for forholdet er at giveren 
liker deg! Han speiler seg i 
din organisasjon. 

Men dersom han etter en 
tid ikke kjenner seg igjen i 
det speilet, søker han 
andre steder og du har 
tapt en giver.



Savner du meg?Savner du meg?Savner du meg?Savner du meg?

Spør du giveren som har 
sluttet å gi at du savner 
han?

Rekruttering av nye 
givere er morsomt, 
givervedlikehold kanskje 
ikke like morsomt 

– men veldig lønnsomt.

Funfacts: 

Ordet ”vedlikehold” 
finnes ikke på swahili. 



Nestemann ut:

Jeanette Tharaldsen, Nemo Marketing

Kristin Hvideberg Tobiassen, ProFundo CREATIVE



Fundraising på 
Facebook på 1-2-3
Kort innføring i den praktiske gjennomføringen



• Nemo Marketing

• Markedsføring i sosiale 
medier, spesielt 
Facebook og Google

• ProFundo CREATIVE

• Rådgivning fundraising ,
ivrig Facebook-bruker







• Del 1- Hvem snakker vi til?

• Del 2- Hva sier vi?

Men, folk er på folk er på folk er på folk er på FFFFacebookacebookacebookacebook
Vi vil ha tak i folkVi vil ha tak i folkVi vil ha tak i folkVi vil ha tak i folk
Derfor – hvordan bruke Facebook 
smart?



Hvem snakker vi tilHvem snakker vi tilHvem snakker vi tilHvem snakker vi til

• Hvor mye vet du om din «typiske» fadder/giver?

• Hvordan kan testing hjelpe deg å finne flere givere?



Opprett konto i business manager Opprett konto i business manager Opprett konto i business manager Opprett konto i business manager 
fremfor å fremme innleggfremfor å fremme innleggfremfor å fremme innleggfremfor å fremme innlegg



Velg målet med annonsen dinVelg målet med annonsen dinVelg målet med annonsen dinVelg målet med annonsen din



Verktøy for publikumVerktøy for publikumVerktøy for publikumVerktøy for publikum



Egendefinert publikumEgendefinert publikumEgendefinert publikumEgendefinert publikum---- mange mulighetermange mulighetermange mulighetermange muligheter



Egendefinert publikumEgendefinert publikumEgendefinert publikumEgendefinert publikum---- mange mulighetermange mulighetermange mulighetermange muligheter







Egendefinert og speilpublikumEgendefinert og speilpublikumEgendefinert og speilpublikumEgendefinert og speilpublikum

• Egendefinert publikum: Nå personer som allerede 
har vært i kontakt med bedriften din

• Speilpublikum: Nå nye folk på Facebook som ligner 
på de mest verdifulle publikummene dine

Speilpublikum kan kun brukes når du 
allerede har et lagret publikum



Folk som har engasjert seg i ditt Folk som har engasjert seg i ditt Folk som har engasjert seg i ditt Folk som har engasjert seg i ditt 
innholdinnholdinnholdinnhold---- varmt publikum varmt publikum varmt publikum varmt publikum 





Øvrige Øvrige Øvrige Øvrige muligheter for publikummuligheter for publikummuligheter for publikummuligheter for publikum

• Remarketing – NB! Facebook pixel

• Kaldt publikum (interesser, yrker, alder, geografi)

• App-nedlastninger (har dere en App?)



Kaldt publikumKaldt publikumKaldt publikumKaldt publikum

• Lag et publikum selv: 
• Demografi
• Geografi 
• Yrker, sivilstatus
• Atferd (digitale aktiviteter eks. brukere 

som har lastet opp mer enn 50 bilder til 
Facebook i løpet av den siste måneden)

• Interesser (hva engasjerer de seg i når de 
er på Facebook?)



Verdifull testingVerdifull testingVerdifull testingVerdifull testing
• Split testing

• A/B testing



Hva sier vi i Facebook?Hva sier vi i Facebook?Hva sier vi i Facebook?Hva sier vi i Facebook?



5 fallgruver i         5 fallgruver i         5 fallgruver i         5 fallgruver i         ----annonseringannonseringannonseringannonsering

1. ‘Fremmer innlegg’ når vi burde annonsert

2. For slapt arbeid med målretting

3. Sløser penger på feil annonseplassering

4. Glemmer å teste ulike bilder, tekster og 
overskrifter

5. Glemmer å optimalisere kampanjene 
underveis



Slik skaper du oppmerksomhetSlik skaper du oppmerksomhetSlik skaper du oppmerksomhetSlik skaper du oppmerksomhet

• Bruk tall (oddetall slår partall ☺)

�3 måter du kan redde regnskogen
�5 tips om klima
�7 dyr som trues i 2017

TESTING: BILDER & TEKSTTESTING: BILDER & TEKSTTESTING: BILDER & TEKSTTESTING: BILDER & TEKST



• Bruk tall 

• Skap en følelse av hast (tidsbegrenset, behov nå)

Slik skaper du oppmerksomhetSlik skaper du oppmerksomhetSlik skaper du oppmerksomhetSlik skaper du oppmerksomhet



• Bruk tall 

• Skap en følelse av hast 

• Vær presis og skriv kort (gjerne 60-100 tegn, 
lettforståelig , verdiorientert)

Slik skaper du oppmerksomhetSlik skaper du oppmerksomhetSlik skaper du oppmerksomhetSlik skaper du oppmerksomhet





• Bruk tall 

• Skap en følelse av hast 

• Vær presis og skriv kort 

• Fremhev fordeler (hva skjer om de klikker på 
annonsen)

Slik skaper du oppmerksomhetSlik skaper du oppmerksomhetSlik skaper du oppmerksomhetSlik skaper du oppmerksomhet





• Bruk tall 

• Skap en følelse av hast 

• Vær presis og skriv kort 

• Fremhev fordeler

• Husk – inkluder CALL-TO-ACTION

Slik skaper du oppmerksomhetSlik skaper du oppmerksomhetSlik skaper du oppmerksomhetSlik skaper du oppmerksomhet



TIPS:

https://coschedule.com/

headline-analyzer



Facebook Facebook Facebook Facebook –––– skal ikke til trykkeriskal ikke til trykkeriskal ikke til trykkeriskal ikke til trykkeri

• Derfor må vi heller ikke oppføre oss som om 
Facebook-annonsen er trykt materiell. 

• Vær nysgjerrig

• Test nye tekster og bilder

• Lær om hva som gir best respons



Denne ser jeg fordi jeg følger 
Stine Sofies Stiftelse 
sin Facebook-side

Denne ser jeg 
fordi de har 
kjøpt meg som 
mottaker
i annonseringen.





Lag en testplan Lag en testplan Lag en testplan Lag en testplan ––––klikk og konverteringklikk og konverteringklikk og konverteringklikk og konvertering





Har du ikke flere bilder? Det har 
Facebook. Alltid muligheter for å 
varierer med bilder





Sørlandskvinne (37) er Regnskogsvokter Sørlandskvinne (37) er Regnskogsvokter Sørlandskvinne (37) er Regnskogsvokter Sørlandskvinne (37) er Regnskogsvokter 
Hun sier det er fordi vi alle har et ansvar for å beskytte regnskogen. 
At barna skal vokse opp i en verden med regnskog.  Bli med du også!



Snart kommer kanskje….Snart kommer kanskje….Snart kommer kanskje….Snart kommer kanskje….







Takk for oss!



Velkommen til 

Fundraising Skillshare 6-7. juni 2018


