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Doel

Impact coronacrisis op fondsenwerving en geefgedrag.

•

Kerkelijke hoek is groeimarkt voor fondsenwerving.

•

Nalatenschappen werven in tijden van corona.

een groep relevante bedrijven (waaronder
Helderblauw) neerzetten die dienstverlening
leveren aan goede doelen, met als uiteindelijke
doel nieuwe relaties werven.

Doelgroep 350 christelijke goede doelen
1.200 grootste goede doelen in Nederland
500 grootste musea in Nederland
Inhoud

•

artikelen op goed journalistiek niveau over voor
goede doelen actuele en relevante onderwerpen.
Partnerartikelen gaan niet zozeer over de partner
in kwestie zelf, maar over het product en kennisgebied waarop de organisatie actief is. Dat kan
zijn in interviewvorm, maar ook als beschrijvend
artikel over het betreffende onderwerp.
Het artikel maakt duidelijk bij wie de lezer moet
zijn voor het antwoord op zijn vraag.

‘Donateurs met een C’ is een uitgave
van Helderblauw i.s.m. Insite Media.
Helderblauw is gespecialiseerd in
fondsenwervende communicatie
richting christelijke doelgroepen,
zowel kerken als consumenten.
Door onze diepgaande en brede
kennis van deze doelgroepen,
weten wij effectief te communiceren
door het kiezen van de juiste
‘tone of voice’. Onze neutrale
opstelling maakt ons tot een partij
die geaccepteerd wordt in de volle
breedte van christelijk Nederland.
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