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Wybór modelu i sposobu
finansowania przez Tłum
Etap planu poprzedzajÈcy zbiórkÚ to wiÚcej decyzji i dziaïañ, niĝ
mogïoby siÚ wydawaÊ: symulacja kosztów, wyznaczenie celu finansowego, stworzenie struktury nagród, zgromadzenie zasobów
i contentu (zdjÚcia, grafiki, filmy), oĝywienie personal network, zbudowanie lub udroĝnienie kanaïów social media… Najwaĝniejszy
jest jednak wybór takiego rodzaju finansowania przez Tïum, które
najlepiej odpowiada Twoim potrzebom, a co za tym idzie — wybór
wïaĂciwej platformy crowdfundingowej.

Wybór platformy
Jeĝeli Tïum, do którego chcesz trafiÊ, mówi po polsku, to nie powinny interesowaÊ CiÚ platformy zagraniczne, takie jak Indiegogo,
Kickstarter, Rockethub, Crowdrise, FundRazr czy Fundable. Dotychczasowe doĂwiadczenia rodzimych projektodawców za oceanem nie nastrajajÈ pozytywnie. SÈ oczywiĂcie wyjÈtki w rodzaju
gïoĂnych kampanii NeuroOn i Superhot, ale brak poczÈtkowego
poparcia, niemoĝnoĂÊ prowadzenia promocji twarzÈ w twarz,
ostrzejsza konkurencja na zagranicznych platformach, a nawet
usterki jÚzykowe uĂmierciïy za granicÈ wiÚkszoĂÊ polskich projektów. Dlatego jeĂli Twój PUDS nie jest realizowany z myĂlÈ o rynku
zagranicznym, weě pod uwagÚ jedynie poniĝsze platformy:


PolakPotrafi.pl,



Wspieram.to,



Wspieramkulture.pl,



Siepomaga.pl,



CrowdAngels,
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Beesfund,



OdpalProjekt.pl,



Wspólnicy.pl,



Wspólnyprojekt.pl,



Ideowi.pl,



Eventudu,



MySeed.pl,



Mintu.me.
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To i tak pokaěny wybór, a musisz siÚ zdecydowaÊ tylko na jednÈ
(nigdy nie crowdfunduj na dwóch platformach jednoczeĂnie —
najpewniej na obu poniesiesz poraĝkÚ, poniewaĝ Tïum bÚdzie
zdezorientowany i podejrzliwy). Czym siÚ sugerowaÊ przy podejmowaniu tak waĝnej decyzji? Przede wszystkim dopasuj do
swojego celu wïaĂciwy model crowdfundingu, na bazie którego
funkcjonuje platforma:


Nie zbierasz na konkretny PUDS, a na szerzej rozumianÈ
dziaïalnoĂÊ (np. rozkrÚcenie startupu)? To celuj w crowdfunding
udziaïowy. W Polsce uprawiajÈ go CrowdAngels, Beesfund,
Ideowi.pl, Wspólnicy.pl, MySeed.pl. Tïum bÚdzie de facto
wykupywaÊ udziaïy w Twoim projekcie w zamian za zyski
czerpane z niego w perspektywie czasu. Model ten wiÈĝe siÚ
z pewnymi zastrzeĝeniami, m.in. z zawiïoĂciami w kwestii regulacji prawnych, bardziej skomplikowanÈ procedurÈ wymiany
wartoĂci, a nawet obawami przed ograniczeniem niezaleĝnoĂci twórczej i finansowej projektodawcy. Mimo to equity
crowdfunding uwaĝa siÚ obecnie za najwiÚkszÈ nadziejÚ dla
przedsiÚwziÚÊ biznesowych wymagajÈcych duĝych nakïadów
kapitaïu.
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Jeĝeli zbierasz na cel charytatywny, to Twoja zbiórka nie do
koñca mieĂci siÚ w ramach crowdfundingu — jest to raczej
e-fundraising, choÊ niektórzy obstajÈ przy okreĂleniu donationbased crowdfunding11. CzÚĂÊ platform moĝe nie zaakceptowaÊ
takiej kampanii, poniewaĝ rzadko uwzglÚdnia ona Ăwiadczenie wzajemne. Finansowanie zapewniajÈ jej gïównie donacje — idea altruizmu i chÚÊ czynienia dobra bierze górÚ nad
nagrodami materialnymi. Na takich zasadach funkcjonuje
portal e-fundraisingowy Siepomaga.pl.



Najbardziej uniwersalnym modelem pozostaje ten oparty na
nagrodach: reward-based crowdfunding12. W konsekwencji
najwiÚkszÈ popularnoĂciÈ cieszÈ siÚ platformy realizujÈce ten
wïaĂnie typ zbiórek, czyli PolakPotrafi.pl i Wspieram.to.
Przewaga tego rozwiÈzania tkwi w jego prostocie. To niemal
jak zakupy przez internet — wpïatom na Twój PUDS przyporzÈdkowane sÈ odpowiednie pakiety nagród (wiÚcej miejsca poĂwiÚcimy im w nastÚpnej czÚĂci). Szeroki zakres organizowanych na tych platformach projektów sprawia, ĝe moĝesz
do nich przyjĂÊ w zasadzie z kaĝdym „pomysïem kreatywnym”. Bardziej praktycznie jest wyliczyÊ, z czym zgïaszaÊ
siÚ tam nie naleĝy: „zbieram na iPhone’a”, czyli personal
crowdfunding, odpada. Dofinansowanie bieĝÈcej dziaïalnoĂci
gospodarczej, powiedzmy — salonu fryzjerskiego, takĝe nie
mieĂci siÚ w rubryce „projekty kreatywne”. Podobnie niewielkie sÈ szanse na wystartowanie w ramach tego modelu z kam-

11

My zdecydowanie wolimy charity crowdfunding.

12

PisaliĂmy o tym juĝ w pierwszym rozdziale, ale crowdfunding oparty
na nagrodach jest dla nas synonimiczny ze sïowem „crowdfunding”,
tzn. kiedy piszemy „crowdfunding”, niemal zawsze mamy na myĂli
wïaĂnie reward-based crowdfunding.
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paniÈ charytatywnÈ, choÊ gdyby dopasowaÊ do niej nagrody
i dobraÊ odpowiedniÈ komunikacjÚ, nie jest to wykluczone.
Jeĝeli juĝ wiesz, jaki model najlepiej odpowiada Twojemu celowi,
to moĝemy skupiÊ siÚ na niuansach. Platformy danego typu róĝniÈ siÚ od siebie nie tylko nazwÈ i wysokoĂciÈ pobieranej prowizji.
Powiedzmy to otwarcie: marka platformy moĝe mieÊ przeïoĝenie na sukces Twojej kampanii. WĂród wymienionych powyĝej sÈ
takie, które zgromadziïy wokóï siebie ogromny Tïum i majÈ moĝliwoĂci nagïaĂniania wybranych akcji (miej na uwadze, ĝe w przypadku Twojej moĝe byÊ inaczej). DysponujÈ przy tym rozbudowanymi kontaktami z mediami, organizacjami, Ărodowiskami
i ambasadorami projektów. Nie wszystkie platformy dysponujÈ takimi aktywami — czÚĂÊ z nich dopiero staje u progu swojej dziaïalnoĂci, kiedy kilka innych wydaje siÚ juĝ póïmartwych (2 – 3
aktywne projekty, choÊ „aktywne” moĝe byÊ w tym wypadku naduĝyciem). Czy to znaczy, ĝe pod kÈtem Twojej kampanii — czegokolwiek by ona dotyczyïa — sugerujemy Ci wybranie portalu
o silnej, ustabilizowanej marce? Absolutnie nie. Wiele zaleĝy od
charakteru inicjatywy i tego, do kogo kierowany jest PUDS. ByÊ
moĝe Twój projekt zyska wiÚcej na wsparciu nielicznego, ale
zwartego i zmotywowanego Plemienia niĝ róĝnorodnego i przypadkowego Tïumu? StÈd platformy, które choÊ nie majÈ marki ani
zasobów dorównujÈcych liderom rynku, konkurujÈ z nimi poprzez
specjalizacjÚ lub ĂrodowiskowÈ renomÚ. JesteĂ artystÈ? Rozwaĝ
zorganizowanie zbiórki na Wspieramkulture.pl. Planujesz koncert
lub inne wydarzenie kulturalne? W tym celu powstaïa platforma
Eventudu. Twój projekt ma wymiar prospoïeczny i proekologiczny?
Szukaj przychylnej mu spoïecznoĂci za poĂrednictwem Mintu.me.
JesteĂ dziaïaczem zwiÈzku lub klubu sportowego, który chce
wesprzeÊ swojÈ druĝynÚ? Zaloguj siÚ na Fans4Club. PlemiÚ Ăwiadomych presumentów o sprecyzowanych zainteresowaniach
Kup książkę
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i oczekiwaniach moĝe pomóc zrealizowaÊ kaĝdÈ inicjatywÚ. WiÚcej: moĝe teĝ towarzyszyÊ jej po zebraniu funduszy i zapewniÊ
wsparcie, którego nie sposób oczekiwaÊ od szeroko rozumianego
Tïumu13.
Chociaĝ nie wybierzemy za Ciebie platformy, na której zorganizujesz swojÈ zbiórkÚ, moĝemy podzieliÊ siÚ poĝytecznym truizmem. Najlepszym sposobem na wybranie tej odpowiedniej dla
Twojej zbiórki jest maïy research — po prostu przestudiuj inne
podobnego rodzaju projekty. Zobacz, jak sobie poradziïy, jaki byï
odzew. W szczególnoĂci sprawdě:


ile podobnego rodzaju inicjatyw crowdfundowano na danej
platformie;



ile z tych projektów odniosïo sukces, a ile poniosïo poraĝkÚ;



jakie byïy wyznaczone przez te projekty cele finansowe;



czy mieĂciïy siÚ one w jednej, okreĂlonej kategorii zbiórek i czy
jest ona wzglÚdnie popularna na platformie;



jakie uwagi pojawiaïy siÚ pod tym kampaniami na stronach
projektowych, w social media i na forach;



jeĝeli tylko da siÚ to sprawdziÊ: jakÈ pomoc otrzymaïy one
w kwestii promocji i wsparcia technicznego od platform;



jaki byï odzew mediów i Ărodowisk na dane zbiórki;



czy kampanie pozyskaïy jakichĂ ambasadorów;



jak rysujÈ siÚ rekordowe oraz Ărednie wartoĂci zbieranych Ărodków na danej platformie — nie tylko w ramach projektów podobnych do Twojego, ale caïej kategorii, do której przynaleĝÈ.

13

Moĝe powinniĂmy rozwaĝyÊ nazwÚ tribefunding dla wÚĝszej odmiany
crowdfundingu?
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PamiÚtaj, ĝe czasem warto po prostu napisaÊ do projektodawcy,
który crowdfundowaï podobny PUDS, i poprosiÊ go o podzielenie
siÚ doĂwiadczeniami. Nie zastÈpi to ĝmudnej analizy projektów
i procesu poznawania specyfiki platformy, ale z pewnoĂciÈ uzupeïni
je o pogïÚbione wnioski.

„Trzecia droga”} i druga też
Istnieje alternatywa dla korzystania z usïug platform crowdfundingowych, ale nieprzypadkowo omawiamy jÈ w dalszej kolejnoĂci. Nasi kuzyni ze Ărodowiska CrowdClan nazwali to zgrabnie DIY
approach14: samodzielnie stawiasz infrastrukturÚ crowdfundingowÈ
i samodzielnie niÈ zarzÈdzasz. Technologicznie nie jest to skomplikowane — w sieci moĝna znaleěÊ odpowiednie wtyczki do
WordPressa czy Bloggera, które wystarczy podpiÈÊ do swojej strony.
RozwiÈzanie to wydaje siÚ zachÚcajÈce pod wieloma wzglÚdami:

14



Przede wszystkim unikasz pïacenia prowizji platformie, czyli
nie musisz odejmowaÊ 6 – 10 proc. od zebranej kwoty (nie
ma jednak sensu unikaÊ usïug poĂrednika pïatnoĂci internetowych, o czym za moment).



Nie musisz zamykaÊ swojej kampanii w konkretnych ramach
czasowych. My akurat do tego zachÚcamy, bo daje to wraĝenie pilnoĂci i mobilizuje wpïacajÈcych, ale równie dobrze
moĝesz nie wyznaczaÊ daty zakoñczenia zbiórki.



Moĝesz takĝe pozwoliÊ sobie na flexible funding, czyli nie
zwracaÊ Ărodków do wpïacajÈcych w przypadku nieosiÈgniÚcia celu finansowego. Teoretycznie moĝesz nie wskazaÊ ani
kwoty docelowej, ani okresu, w którym pragniesz jÈ zebraÊ, ale
takÈ praktykÚ odradzamy w szczególnoĂci.

PodejĂcie zrób to sam, od do it yourself (DIY).
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ProwadzÈc zbiórkÚ na wïasnej stronie, masz wyraěnie wiÚkszÈ
swobodÚ w zakresie prezentacji:

 Dysponujesz bardziej atrakcyjnÈ i naturalnÈ landing page
niĝ w przypadku strony projektu na platformie crowdfundingowej.

 Masz wiÚksze moĝliwoĂci zaprezentowania nie tylko swojego pomysïu (galerie, podstrony, aplikacje), ale i marki osobistej czy korporacyjnej.

 Do tego moĝesz rozciÈgnÈÊ swojÈ identyfikacjÚ wizualnÈ na
caïÈ stronÚ, a nie tylko jej wyodrÚbniony fragment.
Zalety mogÈ zakrÚciÊ w gïowie. Dlaczego mimo to przytïaczajÈca wiÚkszoĂÊ kampanii crowdfundingowych jest prowadzona z wykorzystaniem infrastruktury zewnÚtrznej, a nie
„na swoim”?


Jeĝeli nie dysponujesz wïasnÈ, wzglÚdnie estetycznÈ i funkcjonalnÈ stronÈ WWW, musisz ponieĂÊ znaczÈce wydatki i wïoĝyÊ dodatkowÈ pracÚ w jej stworzenie. To moĝe stanowiÊ problem. Tym bardziej ĝe crowdfunding ma Ci pomóc pozyskaÊ
fundusze, nie zaĂ je wydawaÊ… pamiÚtasz? ;)



DIY approach oznacza bardzo ograniczony dostÚpu do Tïumu
w szerokim znaczeniu, tzn. szanse na to, ĝe ktoĂ spoza Twojego
Ărodowiska wpadnie na projekt, sÈ niskie}



…a jeszcze niĝsze sÈ szanse na to, ĝe ktoĂ spoza Twojego Ărodowiska bÚdzie chciaï wyïoĝyÊ pieniÈdze na Twój pomysï.
Marka platform crowdfundingowych oznacza duĝÈ wiarygodnoĂÊ — ludzie ufajÈ cyfrowej przestrzeni, przez którÈ przechodzÈ setki czy tysiÈce projektów i jeszcze wiÚcej wspierajÈcych.
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W caïym procesie nie otrzymasz takĝe ĝadnego wsparcia,
technicznego czy promocyjnego, ze strony ludzi doĂwiadczonych w tym fachu, czyli pracowników platformy.

Kiedy wiÚc warto rozwaĝyÊ crowdfundingowy DIY approach?
Przede wszystkim wtedy, kiedy dysponujesz silnÈ markÈ, duĝym
kapitaïem zaufania i moĝesz liczyÊ na zwartÈ, zaangaĝowanÈ spoïecznoĂÊ; proĂciej: masz wokóï siebie zgromadzone silne PlemiÚ.
Jeĝeli docelowym centrum spotkañ dla spoïecznoĂci pozostaje
Twoja strona WWW lub blog zintegrowany z social media (tzn. kanaïy te generujÈ wzglÚdnie duĝy ruch i engagement), to organizowanie zbiórki na platformie mogïoby jedynie obniĝyÊ te wskaěniki
i „rozrzedzaÊ” markÚ. Ale nawet budujÈc moduï crowdfundingowy
w ramach wïasnej infrastruktury (moĝe to byÊ ramka, widget lub
landing page), warto oprzeÊ siÚ na poĂredniku pïatnoĂci internetowych15. To koniecznoĂÊ uiszczenia od 1,5 proc. do 4 proc. prowizji od ïÈcznej kwoty zebranej w toku kampanii, ale zaufaj nam:
alternatywÚ stanowi podanie numeru konta, co nie jest wygodne
ani dla Ciebie, ani dla wpïacajÈcych (m.in. dïuĝszy czas przetwarzania transakcji, ryzyko pomylenia konta). Dodatkowo, jeĝeli
przyjmiesz typowÈ dla platform formuïÚ all or nothing16, system
pïatnoĂci moĝe zamroziÊ Ărodki i zwróciÊ je presumentom w razie
niezebrania peïnej kwoty. Transfer na konto bankowe nie daje
takiej moĝliwoĂci, wiÚc pokusa zatrzymania pieniÚdzy w obliczu
poraĝki moĝe byÊ dla Ciebie zbyt duĝa. MajÈc na koncie cudzÈ
kasÚ, bardzo ïatwo mnoĝyÊ powody, dla których „projekt jednak
da siÚ zrealizowaÊ po kosztach”}

15

Przykïadowo: Transferuj.pl, Przelewy24, PayU.

16

Inaczej: fixed funding.
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Chcemy jeszcze zwróciÊ TwojÈ uwagÚ na coraz wyraěniejsze zazÚbianie siÚ Ăcieĝki zrób to sam z crowdfundingiem uprawianym
za poĂrednictwem platform.
W 2014 roku platforma Indiegogo uruchomiïa rozwiÈzanie Outpost.
To narzÚdzie do prowadzenia zbiórki w wersji „domowej”, oparte
na technologii platformy, a mimo to umoĝliwiajÈce zagnieĝdĝenie
na wïasnej stronie internetowej i personalizacjÚ wyglÈdu pod kÈtem
swojego brandu. Co ciekawe, kampania pozostaje takĝe widoczna
na stronie gïównej platformy Indiegogo! To znaczy, ĝe rozwiÈzanie
Outpost likwiduje jeden z gïównych minusów crowdfundingu
typu DIY, dajÈc jednoczesny dostÚp i do wÈskiego, zwartego Plemienia, i do szerokiego, róĝnorodnego Tïumu. OczywiĂcie uĝyczenie przez platformÚ tej technologii i pozycjonowanie kampanii wiÈĝe siÚ z opïatÈ standardowej prowizji od zebranej kwoty.
Pozostaje mieÊ nadziejÚ, ĝe taka usïuga stanie siÚ czÚĂciÈ oferty
równieĝ polskich platform. Oby juĝ niedïugo.
Jeszcze peïniejszy miks zbiórki DIY ze zbiórkÈ na platformie stanowi coĂ, co nazywamy kampaniÈ kontynuacyjnÈ. Pierwsza
runda odbywa siÚ na platformie. Jeĝeli zakoñczy siÚ sukcesem,
druga runda przyjmuje postaÊ crowdfundingu typu DIY i moĝe
trwaÊ do momentu realizacji PUDS i wprowadzenia go na rynek.
Technika ta zaczÚïa siÚ popularyzowaÊ, gdy autor gry Star Citizen
Chris Roberts najpierw zorganizowaï kampaniÚ na Kickstarterze,
zakoñczonÈ olbrzymim jak na jej standardy sukcesem (2,134 mln
dol.), a nastÚpnie postanowiï kontynuowaÊ jÈ na wïasnej stronie
Roberts Space Industries. SpoïecznoĂÊ tak zapaliïa siÚ do tego
projektu, ĝe nie tylko zapewniaïa Star Citizen dalsze wpïaty, ale
i wygenerowaïa efekt Ănieĝnej kuli. Rezultat? W listopadzie 2014
roku, niecaïe dwa lata po zakoñczeniu zbiórki na Kickstarterze,
projekt zebraï ïÈcznie 64 mln dol. Nie, to nie pomyïka. Ponad
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czterokrotnie wiÚcej niĝ druga najwiÚksza inicjatywa crowdfundingowa Coolest Cooler (13,285 mln dol.). Autor Star Citizen nie ustanowiïby tego rekordu, opierajÈc siÚ jedynie na platformie. Nie musisz od razu celowaÊ w 50 mln dol., ale jeĝeli tylko uda Ci siÚ
zgromadziÊ PlemiÚ wokóï swojego projektu, to byÊ moĝe platforma powinna stanowiÊ jedynie pierwszy etap Twojej kampanii
crowdfundingowej?

Komentarze
Piwne imperium (Irek Huszcza)
Wybór platformy Wspieram.to pod kÈtem naszej kampanii byï
czystym przypadkiem, nieznacznie podpartym widocznym zaangaĝowaniem jej wïaĂcicieli. Wystarczyïo, ĝe wprowadziliĂmy
na stronÚ projektu pierwsze treĂci, a ekipa Wspieram.to z miejsca
wyciÈgnÚïa pomocnÈ dïoñ i zaoferowaïa doradztwo na zasadzie
„chïopaki, zastanówcie siÚ nad takim lub takim elementem”.
Wspóïpraca ukïadaïa siÚ wyĂmienicie i dlatego tam postanowiliĂmy
pozostaÊ — wspóïpracujemy zresztÈ po dziĂ dzieñ, w formie partnerstwa. Warto przy tym zaznaczyÊ, ĝe od poczÈtku rozwaĝaliĂmy
jedynie polski crowdfunding, poniewaĝ gra miaïa byÊ skierowana
wyïÈcznie do polskich graczy.
Ponadto od samego poczÈtku wiedzieliĂmy, ĝe bÚdzie to zbiórka
bazujÈca na wzajemnym Ăwiadczeniu, czyli model oparty na nagrodach. ChcieliĂmy, aby ludzie, którzy nam zaufali, mogli w zamian otrzymaÊ wymiernÈ korzyĂÊ — taka idea jest dla nas najbardziej racjonalna, jeĂli chodzi o branĝÚ naszej dziaïalnoĂci.
Do kampanii staraliĂmy siÚ rzetelnie przygotowaÊ: szukaliĂmy informacji o udanych akcjach na Kickstarterze, o tym, jakiego rodzaju
nagrody powinniĂmy zaproponowaÊ itd. W praktyce wiÚkszoĂÊ
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decyzji podejmowaliĂmy na wyczucie i do dziĂ, czytajÈc poradniki
takie jak ten, cieszymy siÚ, ĝe intuicja nas nie zawiodïa.
Space is More (Szymon GryĂ i Leszek Orzechowski)
Im wiÚcej czytamy i dowiadujemy siÚ o niuansach zwiÈzanych
z organizacjÈ kampanii crowdfundingowej, tym bardziej jesteĂmy
zdumieni, ĝe udaïo nam siÚ odnieĂÊ sukces za pierwszym razem!
Nie znaliĂmy siÚ na crowdfundingu. Od zdecydowania siÚ na
uruchomienie kampanii do momentu jej faktycznego startu nie
minÈï tydzieñ, toteĝ nie mogïo byÊ mowy o dogïÚbnym rozeznaniu w terenie oraz specyfice crowdfundingu. Dla nas waĝna byïa
marka platformy PolakPotrafi.pl. RozumieliĂmy, ĝe musimy stworzyÊ drabinkÚ nagród dla wspierajÈcych i zaproponowaÊ im atrakcyjne Ăwiadczenia w zamian za ich wsparcie. Nie mieliĂmy wówczas
pojÚcia, ĝe istnieje taki model jak donation-based, czyli crowdfunding wyïÈczajÈcy Ăwiadczenie zwrotne (oparty wyïÈcznie na donacjach, datkach). Niewykluczone, ĝe w przypadku naszej akcji
taki model równieĝ by siÚ sprawdziï, ale w crowdfundingu trudno
cokolwiek braÊ za pewnik. Moĝe nawet gdybyĂmy zrobili research,
to nasza akcja w ogóle by nie wypaliïa — intuicja czasem okazuje
siÚ Twoim najwiÚkszym sprzymierzeñcem.
The Armory (Daniel Kasprzykowski)
Z jednej strony wybór platformy byï przypadkowy, gdyĝ ta, na
której wystartowaïem z kampaniÈ, byïa jednoczeĂnie pierwszÈ,
którÈ poznaïem. Z drugiej strony miaïa najprzyjemniejszy design,
co dla mnie wcale nie byïo bez znaczenia, i co najwaĝniejsze —
trafiaïa wprost do mojego „klienta docelowego”, czyli graczy,
geeków. Po wczeĂniejszych sukcesach gier planszowych i komiksów
stwierdziïem, ĝe to wïaĂnie na Wspieram.to „koczujÈ” Plemiona
potencjalnie przychylne mojemu projektowi.
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Przy okazji: crowdfunding oparty na nagrodach byï wówczas jedynÈ znanÈ mi metodÈ finansowania przez Tïum i myĂlÚ, ĝe zarówno w Polsce, jak i na Ăwiecie nadal pozostaje najbardziej oczywistym wyborem dla projektów podobnych do The Armory.
Yoga Terror (Zuza Pytliñska, Krzysiek i Michaï Truongowie)
Jako ĝe jesteĂmy zespoïem muzycznym, naszym naturalnym wyborem, jeĂli chodzi o model crowdfundingu, byï tzw. reward-based
crowdfunding, czyli najbardziej uniwersalny model oparty na nagrodach odpowiednio przyporzÈdkowanych do wpïat.
PrzygotowujÈc siÚ do zbiórki, przetrzÈsnÚliĂmy internet w poszukiwaniu innych zbiórek o podobnym profilu. ChcieliĂmy podpatrzeÊ, jak prowadzono inne tego typu projekty, zwïaszcza te
zakoñczone sukcesem ;) Czasem nie warto wywaĝaÊ otwartych
drzwi i trzeba czerpaÊ wzorce od najlepszych. Zrobienie researchu
byïo bardzo pomocne w okreĂleniu wstÚpnego planu naszego projektu, do tego przyniosïo kilka dodatkowych pomysïów na ustalenie wysokoĂci progów, nagród czy nawet na infografiki, które
znalazïy siÚ na stronie naszej zbiórki.
JeĂli chodzi o wybór platformy, wahaliĂmy siÚ miÚdzy dwiema,
a ostatecznie zdecydowaliĂmy siÚ na Wspieram.to. Odzew ze strony ekipy byï bïyskawiczny i bardzo pozytywny, szybko zmotywowali nas do dziaïania. Spodobaï nam siÚ taki dynamizm,
a wspóïpraca od poczÈtku dobrze siÚ ukïadaïa.
Duĝe znaczenie miaïa teĝ dla nas prostota obsïugi systemu na
róĝnych poziomach. Zaleĝaïo nam na tym, ĝeby w ïatwy sposób
moĝna byïo samodzielnie dodawaÊ i edytowaÊ swój projekt, ĝeby
rejestracja dla wspierajÈcych byïa prosta i przyjazna. ZwracaliĂmy
teĝ uwagÚ na róĝnorodne opcje pïatnoĂci (bankowoĂÊ internetowa,
PayPal).
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