Nå ut til
et bredere
publikum

SOM PARTNER I
GLOBAL FÅR DERE
TILGANG TIL DISSE
TJENESTENE:

Gjennom aktiv bruk
av Globals tjenester
når organisasjonene
ut til et større
publikum.

Nyheter: Her legger
partnerne ut nyheter og
pressemeldinger. Denne
siden er blant annet et
verktøy for journalister og
andre som ønsker tilgang til
daglige nyheter fra nord-sør
aktører.
Debattoversikt og medieklipp: Daglig oppdatering
av hele den norske debatten
om globale temae. Innlegg fra Globals partnere
fremheves.

NÅ UT TIL ET
BREDERE PUBLIKUM
GJENNOM
GLOBALPORTALEN!
GLOBAL ER NORGES OFFISIELLE INTERNETTPORTAL for Global
informasjon, herunder internasjonale miljø- og utviklingsspørsmål. Global
er eid av Norad, Utenriksdepartementet, Miljøverndepartementet og øvrige
norske organisasjoner, institusjoner, aktører og offentlige organ der hele
eller deler av virksomheten er innenfor nord-sør området.
GLOBAL HAR OVER MANGE ÅRS DRIFT opparbeidet portalen til å bli
mye brukt og godt kjent. Norske organisasjoner og aktører som arbeider
med globale spørsmål bruker portalen i stor grad for å nå ut til sine målgrupper med informasjon. Gjennom aktiv bruk av Globals tjenester når
organisasjonene ut til et større publikum.
Å BRUKE GLOBAL skal gi brukeren en betydelig merverdi ved at den
enkelte organisasjons informasjon blir satt inn i en sammenheng og
tilgjengeliggjort på en oversiktlig måte.

Global portalen er Norges offisielle
internettportal for Global informasjon
herunder internasjonale miljø- og
utviklingsspørsmål.

Kontakt:
www.global.no
Telefon: 95 23 21 31
E-post: global@global.no

Kalendertjeneste: Alle kurs,
seminarer, pressekonferanser og lignende
som skjer i regi av våre
partnere legges ut i denne
oversikten.
E-bibliotek: Alle relevante
ressurser fra våre partnere
kommer automatisk inn i
e-biblioteket. Dette verktøyet brukes spesielt mye av
elever og studenter.
Ledige stillinger: Alle våre
medlemmer får gratis melde
inn sine ledige stillinger i
denne basen.
Frivillige stillinger: Svært
mange organisasjoner henter sine frivillige medarbeidere gjennom annonsering i
Globals frivillig-spalte.
Global Skole og samarbeid
med NDLA: Oversikt over
undervisningsopplegg fra
Globals partnere, sortert
på fag og kompetansemål.
Denne promoteres spesielt
mot skolen, og har mange
brukere. Fra høsten 2018
innledes et samarbeid med
Nasjonal Digital Læringsarena, noe som vil gi en svært
stor spredning av organisasjonenes undervisningsopplegg. Som partner i Global
får dere hjelp og veiledning
til å utarbeide egne undervisningsopplegg for skolen.

BRUKERUNDERSØKELSER
Våre undersøkelsen viser at over 60 prosent av Globals brukere besøker
nettstedet ofte, og mer enn 90 prosent av brukerne er fornøyd med
tjenestene fra Global. I tillegg svarer hele 85 prosent at det gir en nytteverdi
å bruke tjenesten.
Det er svært god spredning i brukergruppene som benytter Global, fordelt
på p
 ersoner som jobber innenfor nord-sør feltet, journalister, studenter,
samt offentlig og privat ansatte.
TILBAKEMELDINGER FRA BRUKERE:
«Svært godt oppdatert på nyheter, nye saker legges ut hver dag!
Oversikten over ledige stillinger er svært god og stillingsannonsene her
legges ut lenge før de finnes i andre søkemonitorer (som aetat, finn og
arbeidsgiverens egne “stilling ledig”-sider). Veldig god og oppdatert info
om foredrag, seminarer og kurs.»
«Jeg bruker siden for å oppdatere meg på arbeidsfeltet mitt (nord/sør-
informasjon og utviklingssamarbeid). Til dette er nettsiden veldig bra! Ved
at RORG-samarbeidet publiserer sine nyheter på siden, får man også mer
innblikk i d
 ebattene som pågår. Jobbene jeg har hatt har jeg også funnet
på Global.»

INNMELDING:
Organisasjonsform
Global er en organisasjon
med egne vedtekter.
Øverste organ i Global er
årsmøtet, alle medlemmer i
Global har rett til å møte her.
Årsmøtet velger et styre som
har beslutningsmyndighet
i saker mellom årsmøtene.
Redaktøren i Global har
daglig redaktøransvar og
ansvar for den daglige
driften av portalen.

Hvem kan melde seg inn?
Alle norske organisasjoner,
institusjoner, offentlige
organ , bedrifter og andre
aktører der hele eller deler
av virksomheten er innenfor
nord-sør området kan bli
Global-medlemmer.

Medlemskontingent
Gruppe A: kr. 10.000 pr. år
Gruppe B: kr. 5.000 pr. år
Gruppe C: kr. 2.000 pr. år
De største organisasjonene
og bedrifter er i
kontingentgruppe A.

INNMELDING
Vi vil være med i Global
Aktørens navn:

Mellomstore organisasjoner
med et relativt stort budsjett
er i kontingentgruppe B.
Små organisasjoner med
et begrenset budsjett er i
kontingentgruppe C.

Kontaktperson:
Tel:
E-post:
Web-adresse:
(Som det skal linkes opp til fra partnerlisten)

Postadresse:
Vi mener det er naturlig å være i kontingentgruppe:
Dato og underskrift:

Send

Gjennom aktiv
bruk
av Globals
innmelding
tjenester når
til: global
organisasjonene
ut
til et større
@global.no
publikum.

