
Посильте свій 
цифровий потенціал
З 16 по 27 січня 2023 року безкоштовний Digital Bootcamp від 
Lightful допоможе вашій організації створити або 
вдосконалити вашу цифрову стратегію. Запрошуємо вас 
подати заявку на участь у Digital Bootcamp вже зараз



Lightful - це технологічна компанія сертифікована B Corp, що працює на благо 
суспільства. Ми віримо, що ті, хто робить найбільше добро, заслуговують на 
найкращі технології. Ми спеціалізуємося на створенні цифрових навчальних програм 
і працювали як з найбільшими світовими фондами, так і з найменшими 
некомерційними організаціями.

Цифровий тренінг Lightful заснований на успіху нашої флагманської програми 
BRIDGE - шестимісячної високоінтенсивної ініціативи з  віртуального навчання для 
неприбуткових організацій, яка дає знання та навички для кращого залучення своїх 
віртуальних спільнот та збору коштів онлайн. З 2018 року BRIDGE підтримав тисячі 
неприбуткових організацій у понад 80 країнах світу, щоб зробити їх більш стійкими 
та життєздатними і допомогти їм залучити на 361% більше фінансування онлайн.

Digital Bootcamp - це безкоштовна двотижнева скорочена версія нашої програми 
BRIDGE, яка підтримає вашу організацію у створенні або вдосконаленні вашої 
цифрової стратегії, допоможе визначити, краще зрозуміти та залучити ваших 
прихильників та донорів і підвищить вашу впевненість.

Ваша організація приєднається до віртуальної когорти інших неприбуткових 
організацій на Digital Bootcamp за підтримки штатних експертів Lightful. Кількість 
місць обмежена, тому, будь ласка, реєструйтеся завчасно!

Digital Bootcamp від Lightful: 16 - 27 січня
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https://lightful.com/


Чого навчиться ваша організація

Дієва стратегія
Наш Digital Bootcamp допоможе 
учасникам розробити та впровадити 
цифрову стратегію, яка допоможе 
збільшити їхню аудиторію та підтримати 
цілі їхньої організації.

Understanding audience
Our Digital Bootcamp will bring together a 
cohort of like-minded organisations who will 
learn together (and from each other) in a 
supportive environment 
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З нашого досвіду, переважна більшість малих та середніх неприбуткових організацій не мають чіткого та сформульованого 
підходу до цифрових комунікацій або фандрейзингу в Інтернеті. Мета нашого Digital Bootcamp - допомогти вашій організації 
створити першу або вдосконалити існуючу цифрову стратегію, одночасно посилюючи вашу впевненність в своїх силах та 
розширюючи мережу організацій-однодумців.

Підвищення впевненості
Для процвітання в цифровому світі, 
потрібні впевненість і компетентність. 
Наша команда експертів допоможе 
учасникам освоїти цифрові технології, 
відчути впевненість у використанні 
набутих навичок та сприятиме прийняттю 
обґрунтованих рішень.

Розуміння аудиторії
Ми об'єднуємо організації-однодумці та 
допомагаємо їм краще зрозуміти свою 
аудиторію. Учасники розроблять 3-5 
ключових персонажів аудиторії, які вони 
зможуть використовувати для подальшої 
роботи з цифровою діяльністю своїх 
організацій.



Як проходить Digital 
Bootcamp
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Наш Digital Bootcamp проводиться віртуально за 
допомогою різних форматів, щоб гарантувати, що ваша 
організація отримає всебічний навчальний досвід. 

Ми використовуємо комбінацію майстер-класів у 
реальному часі та групових стратегічних сесій, а 
також надаємо доступ до порційного навчального 
контенту за запитом через нашу платформу 
електронного навчання: Lightful Academy.

Ми знаємо про часові обмеження, з якими стикається 
більшість неприбуткових організацій, саме тому ми 
заохочуємо та вітаємо участь у Digital Bootcamp 
декількох учасників від вашої організації. Це дозволяє як 
індивідуальну рефлексію, так і взаємне навчання - 
максимізуючи ефективність Digital Bootcamp і  одночасно 
зменшуючи потенційне навантаження, яке може бути 
накладене на одного учасника.



Розклад Digital Bootcamp: 16 - 27 січня
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Наш Digital Bootcamp розпочнеться у понеділок, 16 січня, і проходитиме у робочі дні до п'ятниці, 27 січня. Мінімально необхідний 
час - чотири години, розподілені протягом двох тижнів. Ми заохочуємо вас брати участь у живих сесіях в режимі реального часу 
(ми пропонуємо 2 варіанти розкладу сесій, що підійдуть для всіх часових поясів), вони також будуть записані для вашої зручності.

Тиждень 1 Тиждень 2

Групова стратегічна сесія наживо:
Перетворення стратегії в дію
Ми будемо ділитися цілями, поставленими 
на попередньому майстер-класі. У вас 
буде можливість отримати зворотній 
зв'язок від експертів Lightful, які 
порадять, що ви можете почати робити, 
щоб досягти своїх цілей. Ця сесія також 
надає фантастичну можливість для 
нетворкінгу та обміну досвідом.

Майстер-клас наживо:
Розуміння своєї аудиторії

Краще розуміння аудиторії допоможе 
сформувати комунікаційні цілі та 
створити контент, який резонує з вашою 
аудиторією. Ми познайомимо вас з 
концепцією персонажів аудиторії та 
проведемо вас через процес розробки 
ваших власних персонажів аудиторії.

Доступ до плейлисту електронного 
навчання через Lightful Academy: 
Побудова цифрової стратегії

Доступ до плейлисту електронного 
навчання через Lightful Academy:  
Вступ до персонажів

Групова стратегічна сесія 
наживо:
Задіяння потенціалу персонажів

На цій інтерактивній сесії ми більш 
детально розглянемо створені вами 
персонажі аудиторії. У групі ми 
обговоримо, як ми можемо далі 
розвивати ці персонажі і, що важливо, 
як ми можемо використовувати їх для 
формування цифрових стратегій. 

 

Майстер-клас наживо:
Основи цифрового успіху

Ми познайомимо вас з нашою 
системою SMART-цілей і розповімо про 
важливість постановки чітких, 
вимірюваних цілей, які дозволять вам 
оцінити успіх ваших цифрових 
стратегій. Ми поділимося хорошими 
прикладами SMART-цілей і розглянемо 
процес створення ваших власних.

Доступ до плейлисту електронного 
навчання через Lightful Academy:  
Найкращі цифрові рішення

Доступ до плейлисту електронного 
навчання через Lightful Academy:  
Розвиток та розуміння аудиторії 



Кілька слів від попередніх учасників Bootcamp:

97% всіх учасників сказали, що 
після Digital Bootcamp вони краще 
розуміють, що їм потрібно робити 
для досягнення своїх цілей

Дивіться відео про вплив травневого Digital Bootcamp тут

Тренінг Lightful дуже простими словами пояснив, як визначити інтереси нашої 
аудиторії, як використовувати наші дані та аналітику для визначення напрямку 
створення контенту, а також як спілкуватися з аудиторією на особистому рівні - 
це було дуже корисно для нашої організації! 

Цей підхід до цифрової стратегії 
допоможе нашій організації стати 
більш помітною та, сподіваємось, 
залучити нові джерела фінансування

Learning for Life, Великобританія
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Youth Hub Africa, Нігерія

https://www.youtube.com/watch?v=G272qDAWxWk

