
WORKSHOP MED FOKUS PÅ PROJEKTER OM MAD, SUNDHED, 
OPLEVELSER, BEVÆGELSE OG TURISME 

I N V I T A T I O N

PrimusMotor, Bigum Consult og Comwell Korsør inviterer til fundraising-workshop og viser jer hvordan I skaffer midlerne 
hjem til at gøre jeres projekter til virkelighed.

FÅ TIPS OG TRICKS til, hvordan I får fondenes opmærksomhed og hvordan I skriver en kvalificeret  
og konkurrencedygtig ansøgning. I bliver med andre ord klædt på til at skaffe midlerne hjem til  
realisering af jeres projekt.

KOM TIL FUNDRAISING-WORKSHOP MANDAG DEN 26. OKTOBER 2015
Comwell Korsør, Ørnumvej 6, 4220 Korsør (10 min. gang fra Korsør Station)

VIL DU HAVE DIN DEL AF 800.000.000 KR. 
I FONDS- OG PULJEMIDLER?



På workshoppen vil I få sparring på, hvordan I kan udvikle jeres projektidé og I vil få input til hvilke fonde, det vil være oplagt at ansøge hos.

Alle deltagere, der ønsker sparring bedes fremsende en kort beskrivelse af deres udviklingsprojekt. Ved tilmelding fremsender Bigum Consult et projektskema, 
som bedes udfyldt og returneret til marianne@bigumconsult.dk senest 16. oktober. 

Program: 

09.30 - Goddag og velkommen

Hvem deltager og hvilke projekter?
 
10.00 - Fundraising - et håndværk der kan læres

Oplæg ved Malene Stub Selmer, PrimusMotor.
Lær håndværkets gyldne regler og få input til 
projektudvikling
 
10.45 - Walk and talk

11.15 Fundraising 
 
- set fra en fondsmedarbejders synsvinkel.  

Oplæg ved Marianne Bigum, Bigum Consult.
Få indsigt i hvad private fonde er optagede af, få 
tips til dialogen og til at skrive en ansøgning, der er 
kvalificeret og konkurrencedygtig 
 

12.00 - Dejlig frokost  

13.00 - Sparring på udviklingsprojekter 

Deltagerne får sparring i grupper og af PrimusMotor 
eller Bigum Consult på egne udviklingsprojekter.

15.00 Fernisering, networking og kaffe.  

Lær mere om de andre deltagere, som arbejder med 
fundraising, giv og få gode idéer og nye perspektiver
 
16.00 - Farvel og tak for i dag

FÅ SPARRING PÅ JERES PROJEKT

DET FÅR I UD AF AT DELTAGE
 - Gode råd om fundraising og målrettet ekspertrådgivning
 - Sparring ift. valg af fonde til jeres konkrete udviklingsprojekt
 - Sparring på vinkling af ansøgning
 - Mulighed for networking med andre fundraisere og projektudviklere
 - Gode timer i dejlige rammer på Comwell Korsør



PrimusMotor hjælper virksomheder, organisationer, foreninger, kulturinstitutioner og andre med at få deres projekt til 
at blive til virkelighed. Vi er meget grundige i vores arbejde og får derfor bevilget midler på 75 % af de ansøgninger,  
vi udarbejder for vores kunder. Vi har gennem de sidste år søgt og fået over 30 mio. til forskellige typer af projekter  
i hele landet. Fundraising er et håndværk. Og det kræver tid, fagligt kendskab og et stort netværk, så de rigtige  
interessenter kan inddrages. Et udpluk af vores ydelser: udarbejdelse af fondsstrategi med screening af fonde,  
projektudvikling - fra idé til projekt til involvering, partnersøgning/-matching, skrivning af ansøgning og sparrings-
partnere på materiale.

www.primus-motor.com 

Bigum Consult tilbyder strategisk rådgivning vedr. fundraising og projektudvikling. Hos Marianne Bigum får du 
kvalificeret sparring fra en uafhængig medspiller, der har lang erfaring fra den anden side af bordet i Nordea-fonden. 
Mine resultater: på 2½ år har jeg hjulpet mine kunder med at rejse 37,5 mio.kr. Mine kunder er foreninger, non-profit 
organisationer, museer, skoler, kollegier og enkelte fonde og virksomheder. Jeg har særlige forudsætninger for at 
bistå med projekter inden for sundhed, mad, motion, natur, kultur og forskning. Jeg støtter jer i ansøgningsprocessen, 
så I bruger jeres tid målrettet og effektivt, og jeg hjælper med at skrive, så ansøgningerne bliver skarpe og konkur-
rencedygtige. 

www.bigumconsult.dk

Comwell Korsør - midt i landet med 18 hullers golfbane i baghaven. Hotellet tilbyder bl.a. professionelle mødefa-
ciliteter, 135 moderne og velindrettede værelser, indendørs swimming- og spa-pool, dampbad, sauna, spaterrasse 
med natursauna, fitnessrum, mulighed for bestilling af wellnessbehandlinger, bibliotek, vinbar, multibane, clockgolf 
og petanque. Det smukke område omkring hotellet er velegnet til teambuilding og andre udendørs aktiviteter. Om 
sommeren griller vi på den store terrasse, når vejret tillader det.

www.comwellkorsor.dk

Design: www.zoulmade.com

PRAKTISKE INFORMATIONER
Pris: 2645 kr. + moms for hele ”pakken” inkl. forplejning, sparring og workshopmaterialer.
Tilbud til de hurtige: Ved tilmelding til og med den 20. september er prisen 2200 kr. + moms. Der er et begrænset antal pladser på 
workshoppen, derfor sker tilmelding efter først-til-mølle-princippet. Send en mail til marianne@bigumconsult.dk og skriv hvor 
mange I ønsker at tilmelde jer og hvilken organisation I kommer fra. Bigum Consult fremsender herefter faktura.

Der kan reserveres værelse på Comwell Korsør til en fordelagtig pris i forbindelse med arrangementet. Overnatning i enkeltværelse 600 kroner 
inkl. morgenmad. Kontakt Comwell Korsør på Telefon 58 35 01 10 · Mail: hotel.korsor@comwell.dk

KORSØRKORSØR


