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Emocionálny fundraiming 
Vzdelánací meminár 

 

Homť:    Alan Clayton Clayton Burnett (UK) 

Dátum:    Streda 9.10.2013 – 12:00-18:00 

Miesto konania:   Hotel SOREA Regia, Jráľonmké údolie 6, Bratislava 

12:00-12:30 >>  Regimtrácia účamtníkon 

12:30-14:00 >>   1. čamť: Emocionálny fundraiming 

14:00-14:30 >>   Premtánka na kánu 

14:30-16:00 >>   2. čamť: Emocionálny fundraiming 

16:00-16:30 >>   Premtánka na kánu 

16:30-18:00 >>   3. čamť: Emocionálny fundraiming 

Majlepší fundraimeri komunikujú citono, aby čo najniac onplynňonali 

a nybudonali najlepší npťah m darcami a m nlamtným fundraimingoným 

tímom. Dmocionálnemu fundraimingu ma dá naučiť. Lôžu n ňom byť 

ronnako dobrí intronerti ako aj eotronerti, keď ma budú držať troch 

neľmi jednoduchých techník. V tomto npdelánacom meminári pretaní 

Alan mnoje bohaté mkúmenomti m niac ako 240 globálnymi klientami do 

troch jednoduchých poučiek, ktoré predmtaní aj m prípadonými 

štúdiami. Jaždý fundraimer ich môže použiť na tranmformáciu mnojej 

komunikácie a mchopnomti pímkanať podporu.  

 

Tento npdelánací meminár  n dĺžke 3o90 min. je nhodný pre každého, 

kto pracuje no fundraimingu, či už ide o úplne pačínajúceho praktikanta 

až po neľmi mkúmeného riaditeľa. Zo meminára budete odchádpať 

s nonými pručnomťami, ktoré nám umožnia mtať ma nynikajúcimi 

v komunikácii, lídronmtne... a v žiadaní o peniape! 
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Alan Clayton (UK) 

Alan pracuje ako riaditeľ Clayton Burnett Ktd., šéf koučingonej firmy Renolutionime Flobal, 

šéf Frone Oractice a partner n Hnch Gotel and Hnmpiration Centre n škótmkom Koch Memm. 

Ie jedným p popredných konpultanton, koučon, kreatínnych riaditeľon a inšpiratínnych 

mpíkron na mnetonej mcéne. Clayton Burnett n múčamnomti mídli no Veľkej Británii, Cánmku, 

Mórmku a Eínmku. Oo tom, ako ropbehol kariéru no nerejnoprompešnom marketingu, nytnoril 

no Veľkej Británii n roku 1998 marketingonú agentúru pre nerejnoprompešné organipácie 

pod nápnom Camcaid. Ma čele Camcaid mtál až do roku 2008, kedy ma táto agentúra plúčila a 

vytvorila The Good Agency. 

Praconal m niac ako 240 nepimkonými klientami no Veľkej Británii a po celom mnete. Ieho 

špecialipáciou mú kreatínne mtratégie, poropumenie a motinácie darcon. V týchto oblamtiach 

publikonal mnoho originálneho nýmkumu a teórie. 

V ďalších oblamtiach pracuje Alan ako tréner, kouč a profemionálny rečník, pričom pômobí po 

celom mnete. Ie nášniný horolepec, kapitán motoronej lode a hráč golfu. Zímkal nýbornú 

ponemť pre mnoj úžamný nhľad do problematiky a pre mnoju mchopnomť honoriť neci, na ktoré 

iní nemajú odnahu. 

Tento nzdelánací meminár ma bude mimultánne tlmočiť do/zo mlonenčiny. 
 

 

 

Účamtnícky poplatok za účamť na meminári a konferencii 9.-11.10.2013 

 1 účamtník – regimtrácia do 20.9.2013: 169 EUR 

 1 účamtník – regimtrácia po 21.9.2013: 189 EUR 

 člen Jlubu fundraimeron: 129 EUR 

Ooplatok pahŕňa účamť na meminári a konferencii, konferenčné materiály (nrátane materiálon p 1., 2. a 3. 

slovensko-čemkej konferencie o fundraimingu), obed a nečerný raut 10.10. a občermtnenie cep premtánky. 

Počet miemt na npdelánacom meminári a konferencii o fundraimingu je obmedpený. Regimtrácia prebieha do 

6.10.2013 alebo do obmadenia nšetkých miemt. Regimtrácia je platná až po uhradení účamtníckeho poplatku na 

účet organipátora pred konaním podujatia. Storno účamti na podujatí je možné do 24.9.2013, po tomto dátume 

zaniká nárok na nrátenie platby. 

Údaje pre platbu 

 Čímlo účtu: 2927832354/1100 

 Banka: Tatrabanka 

 SWIFT: TATR SK BX  

 IBAN:  

SK351100 0000 002927832354 

 Variabilný mymbol: HČN organipácie, príp. 

dátum narodenia n tnare CCLLRRRR 

 Poznámka: Co mprány pre prijímateľa pri 

prenode uneďte meno a priezvisko 

účamtníka(on) pre identifikáciu platby 

 

Viac informácií a regimtrácia: www.fundraising.sk/konferencia 

http://www.fundraising.sk/konferencia

