ANSØGERE

Self-Raising: Skaf dine egen Kulturdonorer
- Skaf rede penge til dit Kulturprojekt
At fundraise eller skaffe midler i form af penge fra virksomheder til kulturprojekter er
stort set umuligt. Hvilke virksomheder ønsker, at kaste penge efter projekter der virker
abstrakte, og hvor værdien ikke kan måles eller vejes? Vi har udviklet en form, som
måske kunne gøre livet lidt grønnere.
Som kulturskaber kan det virke frustrerende, at man ikke kan skaffe midler til sine projekter. Det
er også frustrerende, at erhvervslivet ikke kan se innovationen og værdien af det arbejde man laver.
Vi som kulturbærere kan godt se gevinsterne, men virksomhederne skal kunne forsvare deres
økonomiske valg, og sætte pengene der hvor de får noget igen. Virksomhederne vælger
avisannoncen, ikke fordi den er sikker, men fordi den kan forsvares. En kortfilm, et teaterstykke, et
danseshow eller en opvisning er abstrakt i denne sammenhæng!
Self-Raising giver dig noget konkret og håndfast du kan tilbyde sammen med abstrakten og kan
derfor lettere forsvares! Self-Raising konceptet handler I korte træk om, at du selv skaffer dine
sponsorer. Kulturpuljen giver så til gengæld dine sponsorer mulighed for at synliggøre sig igennem
vores omfattende netværk. Med vores netværk i ryggen giver du dine sponsorer valuta for pengene.

SKAF DIG REDE PENGE

Ønsker du penge til dit projekt?
Har du ikke råd til gratis arbejde?
Kunne penge gøre en forskel?
Self-Raising, kan være en del af
løsningen!
BEMÆRK:
At skaffe penge kræver en indsats.
Self-Raising konceptet giver dig en
anden mulighed med større
sandsynlighed for gevinst.

Hvordan skaffer jeg sponsorer?
Der er mange måder at gribe opgaven an på. Du kan have din helt egen, men vi giver
her vores bud til inspiration.
Lav en liste over de virksomheder du tror kunne have interesse i at støtte dit projekt, og som
kunne have værdi i at blive synliggjort bredt i kulturelle sammenhænge. Ring til
virksomheden. Få fat i beslutningstageren og henvis til dette dokument. Lav en aftale om en
opfølgning.
Når du har lukket aftalen, henvender du dig til os over mailen med aftalen og vi kontakter
virksomheden. Groft estimeret vil det tage dig 4 timer med forberedelse, opringning og
opfølgning at ringe til 10 virksomheder.
Hvad skal virksomheden betale og hvem får pengene?
Virksomheden donerer ved denne aftale min. 3000 kr. som er et engangsbeløb. Kulturpuljen.dk
fakturere virksomheden og når indbetalingen har fundet sted udbetales det fulde beløb til dig.
Dit arbejde, din fortjeneste.

Hvad får virksomheden for sin donation:
•
•

•
•

•
•

Virksomheden oprettes med en profil på www.kulturpuljen.dk
Virksomheden modtager en lang række muligheder for eksponering via
hjemmesiden, som virksomheden selv kan styre. Heriblandt opslag som er synlige
for alle besøgende på Kulturpuljen.dk
Virksomheden optages i Kulturpuljens virksomhedsnetværk som omfatter 200+
virksomheder (Se virksomhederne under ”Kulturdonorer” fra hjemmesiden)
Virksomheden der donere modtager en særskilt opmærksomhed i vores nyhedsbrev
som rammer ca. 100.000 modtagere igennem Dansk Skuespillerkatalog og idé- og
reklamefilmkonkurrencen Kort&Godt (Initiativtagere af Kulturpuljen.dk)
Virksomhedens profil vises ”random” i bunden af 12.000 skuespillerprofiler på
Dansk Skuespillerkatalogs hjemmeside.
Denne eksponering ophører først den dag virksomheden selv vælger at opsige sin
aftale med Kulturpuljen.dk ved at slette sin profil.

Vi henviser til www.kulturpuljen.dk ellers kontakt os med spørgsmål, Tak!

GODE RÅD!
- Spild ikke din tid på store
virksomheder.
- Kontakt mellemstore, lokale
virksomheder.
- Gør din tale kort og henvis til dette
dokument.
- Tag et nej, for et nej.
Kontakt IKKE virksomheder som i
forvejen er Kulturdonorer!

