
GiViaMobil - Miniseminar  
Dato: 11 juni 2015  

Sted: Rabekkgaten 9, 1523 Moss  
 

Velkommen til miniseminar hos ViaNett. SMS-betaling er i mange sammenhenger verdens mest 

effektive betalingsmetode. Innsamlingen i forbindelse med jordskjelvet i Nepal - hvor det ble samlet 

inn over 20 millioner på 24 timer, er et godt eksempel på dette. 

ViaNett ønsker å invitere deg til et halvdags seminar hos oss i Moss for å gi deg inspirasjon til 

hvordan man kan effektivisere innsamlingsaksjoner, og hvilke verktøy vi kan tilby deg i denne 

forbindelse. 

11.45 Oppmøte og lett bevertning 

12.15 ViaNett v/ markedssjef og forretningsutvikler Torstein Syvertsen ønsker velkommen 

12.25 Nepalkatastrofen ble en kraftdemonstrasjon på SMS-betaling som donasjons-

metode. ViaNetts salgssjef - Arne Magnus Alhaug - oppsummerer og forteller om den 

hektiske innsamlingsperioden, og om hvordan ViaNett kan bidra i slike tilfeller. 

12.40  Bisnode Matchit er Norges ledende leverandør av tjenester knyttet til datakvalitet, 

og har i mer enn 10 år bistått ulike organisasjoner med å levere prospektdata i 

forbindelse med katastrofeinnsamling, som har resultert i fantastisk gode resultater – 

blant annet nå sist i forbindelse med Nepal-katastrofen. Hør Lasse Haraldsen fra 

Bisnode fortelle litt om de ulike tjenestene som benyttes for: 

 Erfaringer rundt innsamling i forbindelse med katastrofer 

 Optimalisere kvalitet i deres databaser  

 Tilrettelegge databasen for raskt å kunne gjøre kvalitetssikrede kampanjer 

 Utvikle ulike scoringsmodeller (eks. finne de mest potensielle fastgiverne, givere 
med potensiale for å øke giversum, eller for å predikere hvilke givere som har 
størst sannsynlighet for å avslutte giverforholdet.) 
 

13.30 Pause med lett bevertning og snacks 

13.45  Aidbuilder – Hvordan samle inn penger via Sosiale medier og nettverk 

Erik A. Bjørnsen - founder i Aidbuilder, viser hvordan man kan få satt i gang små 

innsamlingsprosjekter drevet av giverne. “Turn your supporters into online 

fundraisers in just few minutes and expand your reach of donors”. 

14.15    OnePage. Vianett har i samarbeide med Kreatif utviklet en OnePage kampanjeside. 

Hvordan sette opp en enkel kampanjeside som er optimalisert for                        

søkemotorer, betalinger, påmeldinger, deling i sosiale medier m.m. 

Se ViaNetts nye grensesnitt for å se statistikk, håndtere kundedata, hente inn e-

mailadresser, fødselsdato m.m. 

14.45    Avslutning 

15.15 GiViaMobil Grand Prix. Hvem blir den raskeste giverorganisasjonen på Vianett 

Raceway? Kjør en radiostyrt Mini-Cooper på vår egen 250m2 bane vegg i vegg.  

For de som har lyst på en ekstra - og morsom utfordring…. https://vnt.no/d3d7 

https://vnt.no/d3d7

