KOM FRA DRØM
TIL VIRKELIGHED
Fundraising er vejen. Tegn et abonnement på
Projekter.nu's overvågningstjeneste.
Ny mulighed
Mangler I penge til projekter?
Mangler I overblik over fonde og puljer?
Mangler I viden om fundraising?
Mangler I tid til fundraising?
Træk på Projekter.nu's 17 års erfaring med fundraising.

Vi tilbyder en abonnementsordning, hvor
vi overvåger markedet løbende for Jer
med udgangspunkt i 3 udvalgte drømmeprojekter.
Vi serverer konkrete ansøgningsmuligheder for Jer, der matcher de 3 projekter.
Det eneste, I skal gøre, er at tage stilling til,
om I ønsker at søge de fonde og puljer, vi
serverer for Jer.
Hvert enkelt projekt matches af en person,
der har arbejdet med fundraising i rigtig
mange år. Således vil I få en kvalificeret
matchning med baggrund i 17 års erfaring
med, hvem der giver til hvad, og således
ikke blot en computergenereret fondsliste.

Abonnementet
Tegn et 6 måneders abonnement for kun 12.000 kr. inkl. moms (2.000 kr.
inkl. moms pr. md.).
Betaling forfalder ved start af abonnementet.
Abonnementet er bindende de første 6 måneder. Derefter kan det opsiges
den 1. i måneden uden varsel.

Det I får
1 møde, hvor vi sammen udvikler og udvælger 3 projekter, som I ønsker midler
til, og som har chance for støtte. Vi kommer til Jer.
Løbende matchning af de 3 projekter til fonde og puljer.
Løbende orientering på mail eller telefon om match mellem de 3 projekter og
konkrete fonde og puljer.
Rådgivning i forhold til vinkling af de 3 projekter i forhold til matchede fonde
og puljer. – Projekter.nu’s 17 års erfaring kommer Jer til gavn.
Inspiration til øvrige projekter udover de 3 udvalgte.
Mulighed for selv at søge fondene og puljerne, eller lave særskilt aftale med
Projekter.nu om den konkrete fundraising.
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