
Kommunikasjonsbyrået Spring 

Erfarne rådgivere innenfor strategi, PR, reklame  

og merkevare 



Bakteppet – Det store bildet   



Nåsituasjon 

• Kiwanis distrikt Norden har i dag 1340 medlemmer, 

utviklingen i antall medlemmer er nedadgående.  

 

• Har 68 klubber, 63 i Norge, 5 i Sverige og ingen i 

Danmark (N 63  S 5  D 0) 

 

• Gjennomsnittsalderen er 70 år 

 

• Har kun en barne-eller ungdomsklubb (Kongsberg) 

 

• Har lav kjennskap, kunnskap – har en 

omdømmeutfordring    

 

 



Målsetning kommunikasjon 2015 

• Gjennom god utad- og innadrettet PR, kommunikasjon 

og utdanningsvirksomhet, oppnå tydelig og god 

profilering og et positivt omdømme av Kiwanis i 

samfunnet, samt godt informerte medlemmer som 

identifiserer seg med sin organisasjon og er gode 

ambassadører. 

 

VI MÅ FØRST FÅ MED OSS DAGENS MEDLEMMER 

• Skape intern stolthet og skape forståelse blant 

eksisterende medlemmer, at de er viktigst, men at det er 

deres arbeid som må føres videre ved å rekruttere nye 

medlemmer og klubber.  

 

 

 



Kommunikasjonsstrategi 

    VÆRE MER AKTIVE 

• For å styrke kjennskapen, kunnskapen og interessen for 

Kiwanis, må man intensivere kommunikasjonsarbeidet 

og fokusere på løftet dere gir til omverden, og bevise at 

man innfrir disse. 

 

    FÅ FREM HVA KIWANIS DRIVER MED 

• Flere vil drive med konkrete og aktive aksjoner for å 

hjelpe sine omgivelser, og vil bruke mindre tid på 

møtevirksomhet og administrasjon. 

 

• Få frem hva vi gjør og hva vi oppnår som medlem i 

Kiwanis. 

 



Kommunikasjonsstrategi 

• Fokusere på å løfte frem Kiwanisdukken og 

Kiwanismodellen i media og i rekrutteringskampanjer der 

man ønsker å etablere nye klubber. 

 

• Mental Helse Ungdom, Burn Camp og Eliminate.          

Er prosjekter der man sammen med 

samarbeidspartnerne i første rekke søker å få 

oppmerksomhet i media.  

 

• Systematisere tiltakene og kommunikasjon utover året, 

slik at man får mest mulig effekt av disse, og at de 

sammen skaper synergi og styrket omdømme.  

 

 

 



Tiltak Kiwanis dukken 

1. Utarbeide pressemateriell 

 

2. Tatt kontakt med media om saken 

 - Aftenposten, God Morgen Norge, Nitimen, NTB, diverse 

magasiner, Norge Rundt og Norges Glasset. 

(Norges Glasset har laget reportasje om Kiwanisdukken). 

 

3 Sende ut lokalt tilpasset pressemelding 

 

3 Poste nyheten på Facebook side. 

 ”Slik jobber Kiwanis, vil du være med på å gjøre en forskjell, 

 se  mer her”.  Ved å trykke på linken kommer de inn på 

 Kiwanis hjemmeside der en kortfattet tekst beskriver hva 

 Kiwanis  gjør, og hvordan og hvor man kan bli medlem. 

 

 



Kiwanismodellen 

1. Kontakt med G-Sport for annonse samarbeid i forkant 

av VM på ski (her var vi for sent ute). Bør ta opp 

kontakten med andre sportskjeder for å få partner som 

kan støtte en slik kampanje på FB 

 

1. Fulgt opp sak i VG om barneidrett 

 ”God Morgen Norge” ville ha saken, men Kiwanis takket nei da 

man ikke ville stille opp med case/bruker. Strider mot våre verdier 

 

3 Ny kontakt bør tas med NRK Sørlandet, som kan løfte 

den videre til Norge Rundt. 

 

4 Reportasjer må legges ut på FB, på samme måte som 

planlagt med Kiwansdukken.  

 

 

 



Eliminate 

1. Spring har utarbeidet kampanjeidé som har blitt presentert 

og fått aksept hos Unicef.  

 Vi ”kupper” morsdagen 

 

3 Film med Kiwanis medlem og skuespiller Lena Kristin 

Ellingsen er produsert. Kjøres som annonser på Facebook 

uken før morsdagen. I tillegg til at alle medlemmer deler og 

liker. 

 

4 Besøk hos ”God Morgen Norge”. Sende ut pressemelding 

nasjonalt og lokalt  

 

5 Reportasjer må legges ut på FB, på samme måte som 

planlagt med Kiwansdukken og Kiwanismodellen.  

 

 

 



Resultat pr torsdag 12.feb  

• 672.600 kroner kommet inn via SMS 

 

• Stor spredning, likes og deling på Facebook 

 

• Kampanjen deles av UNICEFs partnere 

 

• Mediedekkning 

– God Morgen Norge 

– NRK radio 

– Diverse lokal aviser 

 











100-års dagen / Barnas Dag i Drammen 
 

• Her er det viktig å spisse og fronte et budskap, og vi 

foreslår at man setter fokus på en aktivitet som skaper 

stor oppmerksomhet i selve byen, og som kan ha 

potensiale for å få redaksjonell dekning i riksmedia. 

 

• Kiwanismodellen, samarbeid eventuell sponsor. 

 

• Trail-gruppen fra Kongsberg lager show. 

 

• Dette må det jobbes mer med. 

 

 

 



Verktøykasse 

• Stramme opp nettsider 

 

• Jobbe mer aktivt med Facebooksiden, det er her dere 

kommer til å kommunisere i fremtiden 

 

• Pressemeldinger kan bearbeides å brukes ved andre 

anledninger. 

 

• Finne kommersielle partnere som kan støtte aktuelle 

kampanjer. 

 

• Styrke samarbeide med UNICEF ved kampanjer som 

Morsdagen. 



Verktøykasse 

• Lage plakater som viser hva de ulike programmene 

innebærer, se forrige skisse 

 

• Lage en folder med samme layout som enkelt og 

innbydende viser hva Kiwanis driver med, og hvordan 

man kan starte en klubb 

 

• Etablere en pilotklubb i E-Kiwanis form 

 

• Klargjøre E-Kiwanis modell og ferdiggjøre Eivinds 

oppskrift. 

 

• Vurdere film om Kiwanis prosjekt på NRK – jul/påsker 



IDÈSKISSER  



 

 

 

7000 ekstra hender å holde i  

Hvert år deler Kiwanis ut dukker til barn på norske 

sykehus, legekontor, helsestasjoner og til 

ambulansetjenesten.    

 

Vårt motto er ”barn først og fremst” og nå vi trenger 

flere som kan hjelpe til å hjelp. Se www.  

 



 

 

 

Leken gir problemene vinger 

Kiwanismodellen er et prosjekt som tar sikte på å 

forhindre at barn og ungdom blir ekskludert fra gode, 

sosiale oppvekstmiljøer grunnet familienes levevilkår. 

 

Vårt motto er ”barn først og fremst” og nå vi trenger 

flere som kan hjelpe til å hjelp. Se www.  

 



 

 

 

Du skal være sterk  

for å fremstå som svak  

Hvert år arrangerer Mental Helse Ungdom sommerleir. 

Ved økonomisk støtte fra Kiwanis, kan Mental Helse 

tilby sine medlemmer en utfordrende og meningsfull 

sommerferieopplevelse. 

 

Vårt motto er ”barn ført og fremst” og vi trenger flere 

som kan hjelpe til å hjelp. Se www.  



 

 

 

7000 ekstra hender å holde i  

Hvert år deler Kiwanis ut dukker til barn på norske 

sykehus, legekontor, helsestasjoner og til 

ambulansetjenesten.    

 

Vårt motto er ”barn først og fremst” og nå vi trenger 

flere som kan hjelpe til å hjelp. Se www.  

 



OMDØMMEBYGGING TAR TID… 

Men dere er godt i gang….. 


