Winorg leverer organisasjonsløsninger til mange av de største og mest krevende
organisasjoner innenfor medlemshåndtering, fundraising og CRM. Vår standard
organisasjonsløsning er svært fleksibel og kan tilpasses ulike organisasjonstyper. Winorg
har lang erfaring og høy kompetanse på organisasjoners mange utfordringer og
muligheter knyttet til en effektiv drift. Vi utvikler stadig nye løsninger for målrettet
håndtering av givere, medlemmer, frivillige og andre støttespillere og ønsker å være i
forkant av våre kunders behov. Særlig er hendelsesstyring, automatisering, selvbetjening
og valgfrie kommunikasjonskanaler et viktig fokus for oss. Winorg legger stor vekt på å
være et åpent og integrasjonsvennlig CRM system som gir våre kunder muligheten til
alltid å velge den beste totale løsningen og til å knytte hele sin virksomhet sammen på en
arbeids og kostnadseffektiv måte.
Winorg sponser Topplederkonferansen da vi syns det er spennende å være tilstede på et
viktig arrangement for våre kunder og for å ha muligheten til å møte andre aktører
innenfor dette fagområdet. Winorg legger stor vekt på å være en god samarbeidspartner
for våre kunder og det klarer vi best med god fagkunnskap og ved å være oppdatert på
trender og utviklingsretninger innenfor CRM for organisasjoner. Vi gleder oss til å møte
dere alle og oppleve spennende foredrag. Velkommen til vår stand for en prat om hvilke
muligheter Winorg kan tilby din organisasjon.

Det kundeeide selskapet Unicornis utvikler medlemsregister og andre digitale verktøy
for å gjøre det enklere å være en frivillig organisasjon. Utenom kjernen som er
medlemsregister har Unicornis systemer for donasjoner, saksbehandling, ringesenter og
andre løsninger.
HyperSys er et medlemsregister i bruk av over 30 nasjonale organisasjoner. Systemet
har selvbetjening som fokus og er lett tilgjengelig via nettleser. Løsningen leveres som
en nettbasert tjeneste uten behov for installasjon, innkjøp av maskinvare og lignende.
Med i løsningen følger fellesavtaler og løsninger for SMS, brevutsending,
betalingsløsninger og mer - uten ekstra kostnad.

Stiftelsen Verdighetsenteret er et nasjonalt kompetansesenter med et sterkt tverrfaglig
miljø innenfor eldreomsorg, frivillig arbeid og Palliative Care. Vi jobber for at sårbare
gamle skal få en verdig alderdom og siste levetid. Dette skal oppfylles gjennom
kompetanseutvikling, opinionsdannelse, formidling og implementering av forskning,
kunnskap og holdninger.
Senteret har to nasjonale opplæringsprogram hvor deltakerne får faglig støtte til å utvikle
lokale prosjekter tilpasset egen arbeidsplass/kommune:
 Frivillighetskoordinering – eldreomsorg kvalifiserer deltakerne til å organisere,
koordinere og lede frivillig arbeid innenfor eldreomsorg.
 Omsorg ved livets slutt – en verdig alderdom? retter seg mot et flerfaglig
helsepersonale, og gir spesiell kompetanse i møtepunktet mellom Palliative Care
og eldreomsorg.
Vi trenger et samfunn med sosial solidaritet, hvor vi tar vare på sårbare gamle, hvor
pensjonister og gamle er en sentral del av samfunnsaktivitetene og gir omsorg, hvor
unge og gamle lærer av hverandre, hvor omsorg er verdiskapende arbeid og hvor
sykdom, skjørhet, alderdom og død er en del av livet.

«Vi gir din organisasjon et hjem»
Orgservice tilbyr alt fra tradisjonelle administrasjonstjenester til arrangering av
skreddersydde konferanser, møter, rekrutteringskampanjer o.l. I samarbeid med deres
tillitsvalgte kan våre rådgivere gjøre en organisasjonsanalyse, og se på løsninger som
styrker deres arbeid og organisasjon.
Gjennom arbeidet i Orgservice har vi i mange år hjulpet frivillige organisasjoner med å
sikre positiv vekst, både administrativt, økonomisk og med tanke på antall medlemmer.
Våre erfarne rådgivere har god kjennskap til de spesielle utfordringene som preger det
frivillige arbeidet, og vi kan være med på å lette hverdagen til deres tillitsvalgte.
Vi ønsker å gi DIN organisasjon et hjem. Kom innom og snakk med oss på vår stand!

AbbVie er et globalt, forskningsbasert biofarmasøytisk selskap. I 2014 vil AbbVie ha
omtrent 21 000 ansatte over hele verden og markedsføre legemidler i mer enn 170 land.
I Norge er vi rundt 70 engasjerte medarbeidere som hver dag jobber for å gi pasienter et
bedre liv. Mer informasjon om selskapet og de ansatte, porteføljen og satsingene finner
du på www.abbvie.com eller www.abbvie.no.

Forretningsløsninger for effektive organisasjoner
Vi bygger i vesentlig grad våre aktiviteter på produkt- og teknologiplattformer fra Visma
Software. Det gjelder standard løsninger såvel som våre fagsystemer for kurs- og
medlemsadministrasjon.
Våre medarbeidere har gjennom lang og allsidig erfaring bygget god kunnskap om
forretningskritiske løsninger, herunder tekniske rammeverk, server og nettverks
installasjoner, samt drift og vedlikehold.

Papirløst regnskap for det verdibaserte Norge
NØS er et konkurransedyktig papirløst regnskapsførerselskap hvor kundens behov står
som bærebjelken for vårt livsgrunnlag. Vårt fokus er å ikke gjøre mer enn akkurat det vi
må for å holde kundekostnadene nede. For å få til dette er høy medarbeidertilfredshet,
sikker produktlevering, høy kvalitet, hensiktsmessige verktøy og kostnadseffektive
løsninger noe som står i høysetet for ledelsens fokus.
Selskapet utfører papirløst regnskap og lønnsarbeid for flere av de største
misjonsorganisasjonene i Norge, kirkelige fellesråd, ideelle organisasjoner, leirsteder,
barnehager, skoler og andre næringsvirksomheter.

Tallenes makt – Befolkningsstudier som kommunikasjonsverktøy
Kunnskap om befolkningens oppfatninger er et viktig verktøy for å utvikle god politikk.
Befolkningsstudier kan også være nyttige for å understøtte organisasjonens kampsaker
overfor politikere, skaffe oppslag i media, eller i søken etter informasjon om egne
medlemmer eller nye, potensielle medlemmer. Ved å stille spørsmål til befolkningen
generelt eller en spesifikk målgruppe kan din organisasjon ta argumentasjonen fra
hypoteser til fakta.
Noen tilbakemeldinger på undersøkelser vi i TNS har gjort for organisasjoner:
«I 2008 gjennomførte TNS en studie for Europabevegelsen. Resultatet av undersøkelsen
avdekket vår antakelse; folk visste veldig lite om noe så stort og omfattende som Norges
forhold til EU. Europabevegelsen jobbet derfor for å få utredet dette, og i 2012
konkluderte Europautredningen (NOU 2 : 2012) med nøyaktig det samme!»
Christian Pollock Fjellstad, Faglig-politisk rådgiver

«I NAFs kampanje «Hverdagsreisen» sommeren 2013 var bruk av statistikk fra TNS
svært viktig. Data om folks hverdagsreiser ble brukt i utallige medieoppslag, og var
sentral i «Folkets Transportplan» som vi la fram som et viktig innspill i
samferdselsdebatten i valgkampen.»
Christina Bu, Rådgiver miljø og politikk

