
MASTERCLASS:
DONOR ACQUISITION 

LABORATORY

25-28. mars 2019
KONTAKTPERSON

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

TID: 25.-28. mars 2019

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

PRIS: kr 25 900 pr deltaker. Ta kontakt for gruppetilbud! 

Samlingen er lagt opp med mye gruppearbeid, derfor bør hver organisasjon deltar 
med minst to deltakere. Dette vil gi større utbytte og mer gjennomføringsevne når 
dere kommer hjem. Inkludert i prisen er overnatting, alle måltider, alle samlinger, 
aktiviteter, konseptutvikling og coaching, felles transport til og fra flyplass.

OBS: Begrenset antall plasser.
            

PRAKTISK INFORMASJON

PÅMELDING:                                                
kurs@profundo.no
profundo.no

Lag din neste kampanje 
sammen med Alan Clayton og 
ProFundos kreative team ved 

Loch Ness i Skottland! 



Vi ønsker alle flere givere eller 
medlemmer. Men hvordan?
Fungerer vår kommunikasjon? 
Finnes det nye måter å invitere støtte-
spillerne med i vår fantastiske visjon?

Finn svarene på Masterclass 2019, 
og lag konsept og kampanje sammen 
med en av verdens mest anerkjente 
fundraisere,  Alan Clayton og hans 
erfarne team.

Også ProFundos kreative team blir 

med og sammen ønsker vi velkommen 
til Skottland.  Vi er klare for å lage en 
rekrutteringskampanje for akkurat din 
organisasjon!

På jaktslottet ved Loch Ness blir du en 
del av et stort fagmiljø. Det blir dager -
(og kvelder) med masse inspirasjon og 
hardt arbeid. Her jobbes det fokusert 
og effektivt i grupper, slik at du på få 
dager vil arbeide frem kampanjer og 
planer som det vil ellers tar måneder å 
få på plass hjemme. 

25.- 28. mars 2019
Masterclass vil gi deg:

✓ 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
✓ Kampanjekonsept med 
 tekst og bilder
✓ Plan for å sette kampanjen 
 ut i markedet
✓ Plan for å beholde giverne

ProFundo Masterclass 2018 leverte over all 

forventning. Vekslingen mellom forelesninger 

og arbeid med utvikling av egen kampanje 

fungerte veldig godt, og vi kom hjem med en 

nesten ferdig kampanje og mange nye verktøy. 

Alan Clayton er fantastisk kunnskapsrik og et 

oppkomme av gode og lærerike eksempler 

på vellykket fundraising. Vi fikk god 

hjelp til både innhold og utforming av 

kampanjen underveis. Anbefales!

Eva Kvelland
Leder marked og kommunikasjon, 
Stine Sofies Stiftelsen

Det å delta på Donor Aquisition Laboratory 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 virkningsfull 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 organisasjoner gjennom hele 

prosessen.

Fredrik Sahlin, 
Salg- og markedsdirektør, 

Redningsselskapet


