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C A P I TO L U L 1
INFORMAȚII GENERALE DESPRE CROWDFUNDING

1.1 Informații generale despre crowdfunding

Crowdfunding-ul este metoda de finanțare a unui
proiect sau a unui business în progres prin contribuția
a diferite companii sau persoane.
În cele mai multe cazuri, finanțarea se face printr-o
platformă online dedicată. Crowdfunding-ul presupune 3
pași majori. Inițiatorul proiectului începe proiectul propriuzis, oamenii din spatele proiectului îi susțin ideea și
platforma de crowdfunding aduce laolaltă investitori pentru
a lansa ideea.
Tipuri de crowdfunding:
• Crowdfunding bazat pe recompense, susținătorul

campaniei oferă un mic cadou/recompensă în schimbul
unei sume de bani
• Crowdfunding bazat pe donație, donatorii oferă o mică
sumă de bani în schimbul recoștinței și sentimentului că
au ajutat o cauză în care au crezut
• Crowdfunding de capital, investitorii aduc o sumă mare
de bani în companie în schimbul unor acțiuni sau a unei
părți a companiei.
• Crowdfunding cu datorie, susținătorii fac un împrumut
în așteptarea recuperării banilor, plus un interes.
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1.2 Ce este crowdfunding-ul și tipurile de
crowdfunding:

Acest material video descrie crowdfunding-ul ca o sursă eficientă de finanțare

pentru startup-uri, în comparație cu finanțările clasice. Mai departe, materialul
prezintă principalele modele de crowdfunding.

Materialul prezintă detaliat cele 4 tipuri de crowdfunding.
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1.2 Ce este crowdfunding-ul și tipurile de
crowdfunding :
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Aces articol reprezintă o analiză critică a fiecărui tip de crowdfunding.

Materialul audio răspunde celor mai comune întrebări pe care antreprenorul și le

Prezintă plusurile și minusurile fiecărui model în parte, ajutând antreprenorul

pune la începutul unei campanii de crowdfunding.

să își dea seama care model este mai potrivit pentru business-ul lui.

C A P I TO L U L 2
DE CE-URILE CROWDFUNDING-ULUI
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2. De ce-urile crowdfunding-ului(1)
De ce și cum este o campanie de crowdfunding
potrivită pentru testarea pieței?

• Testează nivelul de pregătire al pieței pentru
produsul tău: îți faci o idee despre câți oameni sunt
dispuși să plătească pentru soluția pe care vrei să le-o
furnizezi, chiar înainte de a îți lansa produsul.
• Implică clienții în procesele de design și dezvoltare:
prin crowdfunding atragi oameni care sunt interesați ca
produsul tău să fie un succes. Implicarea acestora în
proiectarea și dezvoltarea produsului va aduce o mare
valoare produsului, prin care se reduce efortul pe care îl
depui în faza de proiectare a produsului.

• Folosește-te de feedback-urile clienților pentru a îți
proiecta produsul: Prin crowdfunding, majoritatea
susținătoruilor proiectului tău sunt deja clienții tăi și
susținători ai companiei tale. Când aceștia primesc un
prototip sau un draft al produsului tău, poți aștepta un
feedback foarte constructiv și esențial asupra părerii lor
despre produsul tău

11

2. De ce-urile crowdfunding-ului(2)

De ce și cum este o campanie de crowdfunding
potrivită pentru testarea pieței?
• Promovează produsul: Lungul proces de testare a
pieței și a studiului acesteia poate fi scurtat prin lansarea
produsului final prin campania de crowdfunding. Câștigi
marketing gratuit, întrucât platforma de crowdfunding
promovează proiectul tău și crește vizibilitatea
produsului, fapte ce reduc cheluielile de advertising.
Deci, crowdfunding0ul reduce și costurile.
• Venituri mai mari cu riscuri mai mici: Crowdfunding-ul
permite companiilor să vândă în avans mii de unități întro perioadă de 30-60 de zile, ceea ce ajută la realizarea
unor comenzi de volum mai mari cu producătorii.
Comenzile cu volum mare reduc de obicei costul pe

unitate și măresc marja. Acesta este un model frumos,
deoarece companiile pot influența economiile de scară
prin valorificarea comenzilor înainte de vânzare și prin
reducerea riscului financiar. Vânzările în avans sunt
ideale pentru că nu trebuie să vă faceți griji cu privire la
masarea unui inventar.
• Tot ce ai nevoie este un prototip de lucru și un bun
plan de marketing. Așa cum am povestit anterior, este
chiar mai bine pentru că poți include publicul în
dezvoltarea produselor.

C A P I TO L U L 3
PLATFORME DE CROWDFUNDING POTRIVITE
PENTRU INDUSTRIILE CREATIVE
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3. Platforme de crowdfunding- Kickstarter

•

Cel mai important site de crowdfunding pentru proiecte creative, lansat în 2009

•

Industrii/Specializări: Artă, Comic-uri, Dans, Design, Fashion, Film, Gastronomie, Jocuri, Muzică, Fotografie, Edituri,
Tehnologie, Teatru

•

Partea lor: 5% din colectări

•

Campanii de succes: Pebble Smartwatch, Ouya
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Platforme de crowdfunding - Indiegogo

•

O platformă de crowdfunding populară susținută cu 15 milioane de $ în finanțarea Seriei A

•

Partea lor: Campaniile flexibile de finanțare care își îndeplinesc obiectivul sunt taxate cu 4% ca taxă de platformă; cei
care nu își îndeplinesc obiectivul sunt taxați cu 9%
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Platforme de crowdfunding- Crowdrise

•

Site de crowdfunding care strange și dă bani pentru cauze caritabile

•

Industrii/Specializări: Animale, artă, drepturi civice, crize, boli, educatie, mediu înconjurător, sărăcie, religie, tineret
etc

• Partea lor: Începe de la un procent de 3%
• Campanii de succes: NYC Marathon, Maasai Wilderness Conservation Trust
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Platforme de crowdfunding- Appsfunder

•

O platformă de crowdfunding care conectează antreprenori mobili cu dezvoltatori și finanțatori

•

Industrii/Specializări: Aplicații mobile, Aplicații web, Jocuri, Social media, Software

•

Partea lor: 8% comision pentru obiectivele atinse; 5% din veniturile din aplicații

•

Campanii de succes: Visual Translater, Suspended Coffees, PrioritizeMe!
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Platforme de crowdfunding - Fundable

•

O platformă online de crowdfunding pentru startup-uri și business-uri mici

•

Industrii/Specializări: Energie, technologie, software, fitness, gastronomie, sport, educatie, produse, hardware, jocuri

•

Partea lor: nu au taxă procentuală; $179/lună taxă

•

Campanii de succes: BodBot, Seeds, FIT Radio, Grapevine Craft Brewery
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Platforme de crowdfunding

•

Găsește platforma de crowdfunding care ți se potrivește cel mai bine cu ajutorul motorului de căutare
http://www.crowdfunding4culture.eu/platforms-map

•

Folosește Ghidul pentru strategii de crowdfunding și fă alegerea cea mai potrivită în funcție de țara în care te afli și
produsele business-ului tău.

C A P I TO L U L 4
INSPIRAȚIONAL – CROWDFUNDING-UL ÎN EUROPA

4. Inspirațional – Crowdfunding-ul în Europa

Acum că ți-ai făcut o idee despre cât de largă este lumea
crowdfunding-ului, înainte de a îți dezvolta propria strategie
de campanie, inspiră-te din alte campanii.
Caută cel puțin 5 platforme și identifică 5 campanii
pentru produse/servicii similare cu ale tale, apoi
completează Anexa 1.

Raport- Crowdfunding-ul în Italia (1)
În 2017, în Italia existau 67 de platforme de
crowdfunding; au fost 82 în 2015. Cel mai popular model
de crowdfunding din Italia este așa-numita recompensă,
în care promotorii campaniei oferă recompense pentru
donatori: 72% din platforme au adoptat acest model în
Italia. Restul de 20% se bazează pe modelul de capitaluri
proprii, unde donatorii devin investitori reali în compania
care propune campania, în timp ce platforma bazată pe
credite este de 8%.
În 2017, peste 41 de milioane de euro au fost colectate
prin intermediul crowdfunding-ului în Italia, care, dacă se
adaugă celor colectate în anii anteriori, aduce suma totală
colectată până în prezent prin crowdfunding în Italia la 133
milioane; un total de 16.000 au fost proiectele finanțate.
Deși platformele existente sunt dedicate în principal
crowdfunding-ului bazat pe recompense, tipul de
crowdfunding care colectează mai multe fonduri în Italia
este creditarea, care a colectat până acum peste 75 de
milioane de euro, mai mult de jumătate din totalul de 133.
Principalele platforme sunt Smartika , Terzo Valore și Borsa
del Credito.

Raport – Crowdfunding-ul în Italia (2)
Modelul de crowdfunding bazat pe recompense a strâns
pana acum 34 de milioane de euro, condus de platforme
precum Eppela (6,4 milioane de euro), Produzioni dal
Basso (5,5 milioane), Rete del Dono (5 milioane), Music
Raiser (4,8 milioane) Cauza (2,8 milioane), DeRev (1,9
milioane).
Crowdfunding-ul bazat pe capital a atins până acum 19
milioane de euro, 12 în 2017. Este, de fapt, cel mai rapid
model de creștere a crowdfunding-ului în 2017 (+ 150%).
Platformele principale de aici sunt Mama Crowd (5,7
milioane de euro) Starsup (2,9 milioane), Crowdfundme
(2,8).
Cele mai multe dintre companiile care administrează
platformele de crowdfunding în Italia se află în nord (59 de
companii), iar Milano are 34 de companii în oraș. Apoi, 16
companii se află în centrul Italiei și 8 în regiunile din sudul
Italiei.
Vârsta medie a fondatorilor platformelor de crowdfunding în
Italia este mică: 38,5 ani. Cu toate acestea, în 67% din
cazuri, fondatorii de platforme pot lucra în cu totul alte
domenii. Pe scurt: nu este atât de ușor să te întreții doar din

crowdfunding. Fiecare platformă are o medie de 5,7
angajați, cu un total de 249 de angajați în acest sector.

Raport – Crowdfunding-ul în Portugalia (1)
Crowdfunding-ul bazat pe recompense se află încă întrun stadiu incipient în Portugalia, iar platformele existente
funcționează la scară redusă în comparație cu jucătorii
internaționali.
Acest lucru poate fi legat de frica în abordarea noilor
tehnologii care caracterizează o mare parte a populației. În
timp ce oamenii încă nu se simt confortabil cu procesele și
plățile online, provocarea cheie identificată de autoritățile
locale și instituții este de a educa populația globală despre
conceptul de crowdfunding.
Experții afirmă că, atât culturalizarea progresivă, cât și
conștientizarea despre crowdfunding prin mass-media,
aliniate la nevoia de sisteme alternative de finanțare, vor
face ca în viitorul apropiat crowdfunding-ul să devină o
sursă de fonduri tot mai relevantă pentru noi proiecte. De
fapt, există o tendință crescândă atât a proiectelor depuse,
cât și a celor care contribuie la confirmarea așteptărilor
pozitive.

Odată cu noua legislație 102/2015, crowdfunding-ul,
platformele, beneficiarii și investitorii au fost reglementate
pentru a facilita evoluția acestora. În ultimii doi ani,
Portugalia a înregistrat o schimbare rapidă în ceea ce
privește finanțarea proiectelor de inițiere și a proiectelor
filantropice.
Platformele de crowdfunding au devenit din ce în ce
mai relevante pentru a răspunde la lipsa donațiilor și
finanțărilor instituționale și la dificultatea aprobării
împrumuturilor bancare. Crowdfunding-ul schimbă
paradigma de strângere de fonduri în Portugalia, iar
întreprinzătorii sociali beneficiază din ce în ce mai mult
de aceasta.
La nivel național, tendința arată o creștere exponențială a
evoluției proiectelor finanțate, o rată de succes aliniată cu
principalii competitori internaționali și o rată de succes mai
mare în cazul proiectelor cu obiective mai mici. De
asemenea, statisticile arată că majoritatea susținătorilor au
participat doar la un proiect și că mai puțin de 1% au
investit în mai mult de 3.

Raport - Crowdfunding in Portugal (2)
Platforme în Portugalia
Crowdfunding-ul a apărut în Portugalia abia în anul 2011,
prin două platforme principale: Massivemov și PPL.
Datorită dificultății de a conduce un model de afaceri
profitabil, cu o platformă bazată pe recompensă,
Massivemov a trebuit să închidă operațiunile, lăsând PPL
ca singura platformă activă în Portugalia. PPL a acumulat
3.737.506 €, numără 125.502 membri activi și a susținut
peste 500 de proiecte de succes prin intermediul a peste
108.342 susținători (2014).
Piața țintă a platformei sunt, în principal, tinerii antreprenori,
asociații și persoane fizice, în timp ce categoriile care atrag
cei mai mulți susținători și investitori sunt proiectele
culturale și sociale din domeniul muzicii, artei și tehnologiei.
Platforma permite promotorilor să definească un obiectiv de
finanțare între 500 și 10 000 de euro, maxim numărul de 12
recompense oferite susținătorilor proiectului și un termen
limită între 30 și 60 de zile. În cazul în care promotorul nu
ajunge la suma vizată, banii sunt restituiți sponsorilor.
Astăzi doar 49% dintre proiecte își îndeplinesc obiectivul,
cu o finanțare medie de 2800 €.

Raport – Crowdfunding-ul în Spania (1)
Finanțarea participativă continuă să crească în Spania întrun ritm bun, de la 73.172.388 € în 2016 la 101.651.284 € în
2017, ceea ce reprezintă o creștere semnificativă de
38.92%.
Cea mai mare creștere corespunde platformelor de donare
(86,93%), urmate de împrumuturi (68,86%), de investiții
(44,26%) și de imobile (20,79%).
În ceea ce privește creșterea procentuală și tipul de
platformă, există o creștere a acestora, cu excepția
crowdfunding-ului bazat pe recompense, care scade cu 7,43%, ceea ce se poate datora unei
deplasarea în recompense în favoarea modalităților de
investiții și împrumuturi.
Aceste date sunt interesante, deoarece au fost platformele
de recompensă care au început și au împins dezvoltarea
crowdfunding-ului în Spania.
Crowdfunding-ul bazat pe recompensă a fost un
instrument de finanțare principal pentru sectorul
cultural care pare să fi ajuns la maturitate în ultimii ani, de
aici stagnarea.

Raport – Crowdfunding-ul în Spania (2)
Cu toate acestea, este de așteptat ca, așa cum s-a
întâmplat în alte țări europene, această modalitate să
înceapă să fie folosită de către antreprenorii care doresc să
lanseze produse și servicii pe piață.
După șase ani de dezvoltare și consolidare a crowdfundingului în Spania, unele platforme au deja o poziție de lider în
sectoarele respective. Astfel, partenerii de investiții,
Crowdcube și Capital Cell sunt deja lideri în investiții în
crowdfunding, în timp ce Housers, Privalore și
Investitori sunt în imobiliare, MytripleA, Lendix și Arboribus
în împrumuturi, Kickstarter, Verkami, Trickle în recompense
și Teaming, Du-te fond mine și MigranodeArena în Donatie.

Sursă: Universo Crodfunding
(info@universocrowdfunding.com)

Raport – Crowdfunding-ul în Romania
În România, crowdfunding-ul câștigă popularitate și avem mai
multe platforme locale disponibile, dar și proiecte care sunt
finanțate pe platforme internaționale. În 2014, proiectele cu
publicitate au ridicat aproximativ 40.000 de euro, în
comparație cu cei 500 de milioane de lei care au fost ridicați
de kickstarter, de exemplu.
Platformele de crowdfunding cunoscute în România
sunt:
1. Crestemidei.ro
2. Multifinantare.ro – dă un leu proiectului tău!
3. PotSiEu.ro – Hai, să schimbăm lumea!
4. We-are-here.ro
5. Startarium.ro
6. Bursabinelui.ro
7. Crowdfunding by Babeş-Bolyai University – ClujNapoca
8. Sprijina.ro

Status report - Crowdfunding in Romania
Dacă am putea descrie platformele de crowdfunding bazate
pe tipuri de proiecte, atunci wearehere.ro este dedicată în
în special performanțelor artistice și artei, în timp ce
crestemidei.ro și supportina.ro sunt foarte dedicate
comunității, educației, sportului și scrisului / editării , iar
startarium.ro se adresează antreprenorilor.
În concluzie putem afirma că, pentru moment,
crowdfunding-ul este utilizat în România pentru a finanța
idei inovatoare.
Aspectul caritabil este subliniat mult mai mult și acest lucru
se poate observa și în tipurile de recompense oferite, unde
oferirea de "mulțumiri" pe Facebook, pe site-ul oficial sau
pe un panou la locul inițiativei sunt unele dintre cele mai
apreciate.
Atunci când se analizează proiectele care au reușit să-și
atingă scopul, tipul de opțiuni de finanțare oferite de
platforma crowdfunding pare să joace un rol important. Pe
această temă, platformele ar putea oferi o finanțare flexibilă
sau o finanțare fixă, aceasta din urmă funcționând pe
principiul "totul sau nimic", ceea ce înseamnă că, dacă nu
se atinge obiectivul proiectelor crowdfunding, finanțatorii nu
plătesc suma de bani pe care o au fost de acord să acorde
proiectul.

Cele mai multe dintre proiectele de cultură sunt bazate pe
donații sau recompense bazate pe crowdfunding. Există o
tendință generală pozitivă în zona Europei Centrale și de
Est, precum și în România.

C A P I TO L U L 5
Ghid de strategii pentru campanii de crowdfunding
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5. Ghid de strategii pentru campanii de
crowdfunding
Folosește următorul ghid pentru a îți crea propria campanie de crowdfunding. Folosește Modelul de strategie de
campanii de crowdfunding, Anexa 3.

1

Input
strategie

Description

IDEE

• Stabilește care este scopul campaniei de crowdfunding.
• Ai în vedere contextul – ce problemă încerci să rezolvi și care va fi impactul pe termen lung?
TO DO: Fă o listă cu nevoile financiare pentru a aduce produsul/cauza la viață. Specifică tot ceea ce este
necesar. Completează Anexa 2.

AI ÎN VEDERE:
2

3

• Suma prestabilită pe care o soliciți în campanie.
MODEL
• Orice sumă extra pe care o vei colecta, în cazul în care campania ta își atinge obiectivul înainte de a se
BUSINESS
termina perioada. (stretch goal).
• Platformă, tranzacții bancare, alte costuri intermediare.
• Alte cheltuieli (producție și transport).
• Alte cheltuieli operaționale?
• Business model canvas
TO DO: Definește tipul de susținatori pe care îi targhetezi
AI ÎN VEDERE:
• Care sunt persoanele care e cel mai probabil să îți devină clienți?
• Își permit acești potențial clienți să îți finanțeze campania?
SUSȚINĂTOR
• Care dintre acești potențial clienți poate deveni susținător principal?
I
• Cum ajungi la ei? (social media, offline, email, telefon…)
TARGHETAȚI
• Criterii demografice (i.e. vârstă, sex, interese).
• Gândește-te la o potențială audiență în comunitatea ta.
• Gândește-te la o potențială audiență în afara comunității tale.
• Gândește-te la persoane sau organizații care ar putea dona sume mari de bani pentru cauza ta.
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5. Ghid de strategii pentru campanii de
crowdfunding(2)
Input strategie

4

5

Descriere
TO DO:

• Elaborează un text/pitch care să prezinte proiectul pe platforma de crowdfunding.
STORYTELLING /
• Fii concret în legătură cu obiectivele și costurile proiectului tău.
CONȚINUT
• Pregătește infografice, ușurează înțelegerea de către useri/clienți.
• Planifică update-urile pentru platforma ta de crowdfunding.
TO DO: Imaginează-ți că ai la dispoziție 30 de secunde pentru a atrage un potențial suporter al
PITCH
campaniei tale. Ce i-ai spune? Scrie un pitch de 30 de secunde.
TO DO: Definește beneficiile, costurile și momentul acordării lor.

6

BENEFICII

AI ÎN VEDERE: Include un beneficiu care să ofere susținătorului o experienșă unică, care îl va
atrage cu siguranță în campania ta.
De exemplu, dacă faci un film, oferă-i posibilitatea de a juca un mic rol în acesta.
Include și un beneficiu digital (ex. O fotografie, un joc, o carte, un film). Livrarea acestora nu te
va costa nimic.
• Include un beneficiu care va servi și ca material promoțional (ex: un tricou cu logo-ul
campaniei)
• Asigură-te că măcar unul dintre beneficii are o valoare de cel putin $25.
• Asigură-te că măcar unul dintre beneficii are o valoare de cel puțin $100. (Acestea adună cei
mai mulți bani)
• Pune-ți întrebarea dacă tu ai plăti suma cerută pentru beneficiul respectiv.
• Include costul total al beneficiilor în obiectivul campaniei tale.
• Folosește-te de concepte exclusiviste de tipul ediție limitată, acces timpuriu la un anumit
produs.
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5. Ghid de strategii pentru campanii de
crowdfunding(3)
Strategy input

7

PROMO VIDEO
FOR YOUR
CAMPAIGN

Description
TO DO: Create a 2-minute-long video scenario.
TAKE INTO ACCOUNT: Campaign video has to portray the team and the campaign in an
interesting and engaging way and send out a clear call to action (donation).
• Check if your video storyline includes your team members.
• Check if your video storyline includes your products'/causes' benefits and features.
• Check if your video storyline includes a call to action.
• Check if your video storyline includes users’ testimonials. .
TO DO: Define which platform will you use in your campaign.
TAKE INTO ACCOUNT:
• Which are the most-used platforms in your country?

8

CROWDFUNDIN
G PLATFORM

• Which are most-used platforms for your type of product/cause?
• Consider flexible and fixed funding.
• Check platform fees of the targeted platforms.

• Check platform's paying options and bank account requirements.
• Consider which paying options are most common for your target audience (i.e. platform that
allows for credit card payment, if that is what your target groups use)
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5. Ghid de strategii pentru campanii de
crowdfunding(4)
Input strategie

Descriere
TO DO: Stabilește-ți planul de comunicare
AI ÎN VEDERE:

9

PLAN DE
COMUNICARE

• Grupurile țintă
• Mesajul cheie al campaniei
• Canalele de comunicare
• Calendarul comunicării
TO DO:
• Stabilește-ți planul de comunicare în social media, hotărând:
• Ce site-uri de social media vei folosi.

10

SOCIAL MEDIA

• Ce pagini/grupuri/profiluri vei folosi în promovarea în social media.
• Ce tip de conținut vei folosi (materiale video, evenimente, hashtag-uri…)
• Dă un exemplu de postare în campania ta de social media.
• Stabilește un buget pentru promovarea în social media. AI ÎN VEDERE:
• Folosește site-urile de social media cele mai comune în grupurile țintă.

34

5. Ghid de strategii pentru campanii de
crowdfunding(5)
Input strategie

11

IDENTITATE
VIZUALĂ
(BRANDING)

Descriere
TO DO: Oferă un exemplu de imaginez/vizual care să fie reprezentativ pentru identitatea vizuală
a campaniei tale (de examplu, logo).
TO DO: Fă o listă cu cel puțin 5 vizualuri care să reprezinte diferite aspecte ale campaniei tale
(ex. produs/cauză, echipă, calendar, plan financiar, beneficii produs/cauză etc.)

12

CONȚINUT
VIZUAL

13

CAMPANIE
OFFLINE

AI ÎN VEDERE: Fă o listă cu vizuale prin care îți vei ține susținătorii la curent cu evoluția
campaniei în social media. Pot fi vizualuri prin care să mulțumești susținătorilor, să anunți noi
beneficii, să îi informezi asupra sumei de bani stransă sau zilele rămase din campania activă.
TO DO: Stabilește până la 3 activități care vor contribui la promovarea campaniei offline. Seri
caritabile, evenimente publice etc.
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5. Ghid de strategii pentru campanii de
crowdfunding(6)
14

Input strategie

Descriere
TO DO:

LANSARE
CAMPANIE

• Stabilește data la care dorești să îți lansezi campania și perioada de desfășurare
• Ai în vedere vacanțele de vară, sărbătorile legale și importante și alte evenimente sociale
relevante.
TO DO: Explică cum va fi sustenabil proiectul tău după campania de crowdfunding
AI ÎN VEDERE:

15

SUSTENABILITAT • Sustenabilitatea financiară (securizarea resurselor financiare pe termen lung)
E PROIECT
• Sustenabilitatea organizațională (responsabilitate pe termen lung pentru aplicabilitatea
proiectului, abilitatea de a gestiona sume mari de bani)
TO DO: Definește potențialele riscuri, având în vedere:
• Riscul reputației organizației tale în cazul în care campania eșuează

16

MANAGEMENTUL • Riscuri legate de resursele umane (schimbarea membrilor echipei)
RISCULUI
• Riscuri financiare (tranzacții etc..)
• Risks linked to production and shipment of the rewards (beneficii) (probleme de livrare)
• Riscuri de comunicare (mesaje politically incorrect)
TO DO: Descrie-ți echipa și rolul fiecărui membru în business.

17

ECHIPĂ

AI ÎN VEDERE: Este de preferat să ai cel puțin 3 membri în echipă (coordonator proiect, social
media și PR manager, designer)
.
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Plan de acțiune – Implementarea strategiei de
crowdfunding
Sarcină
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Deadline

Persoană responsabilă

C A P I TO L U L 6
BUGETAREA UNEI CAMPANII DE CROWDFUNDING
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6. Bugetarea unei campanii de
crowdfunding
Campania ta de crowdfunding este un alt proiect parte din business-ul tău, motiv pentru care trebuie să o pregătești
ca atare. O campanie de crowdfunding presupune o investiție financiară, în cazul în care nu dispui de prieteni care să
te ajute să o implenetezi. Proiectează un buget al campaniei pentru a ține totul sub control și folosește-te de modelul
de mai jos.

Element

Cost

Descriere

1

Beneficii

Total cost producție

2

Livrare beneficii

Se vor analiza mai multe oferte

3

Producție video

Se vor analiza mai multe oferte

4

Fotograf

Se vor analiza mai multe oferte

5

Membri echipă

Dacă plătești membrii echipei

6
7
8

Evenimente
Publicitate plătită

Facebook, Google, Blog & Vlogs etc.

Alte costuri

9

Taxă platformă
crowdfunding

Taxa reprezintă un % din totalul pe care îl colectezi prin
platformă. Verifică condițiile campaniei pe pagina platformei.

10

TOTAL (€)

Total costuri producție
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6. Bugetarea unei campanii de
crowdfunding
Singura modalitate de a te asigura că ai o campanie sănătoasă și profitabilă este să elaborezi și un buget al
beneficiilor. Discută cu mentorul și solicită feedback asupra strategiei de bugetare pe care o folosești și folosește-te
de modelul de mai jos.

a) Donație
minimă
€1.00
€10.00
€25.00
€30.00
€50.00
€100.00
€500.00
€1,000.00

b)
c) Cantitate
d) Livrare
Avantaj disponibilă/planifi Beneficii
cată

e) Cost
f) Cost livrare g) Cost total
producție/uni
= c(e+f)
tate

h) Profit
minim
=axc-g

C A P I TO L U L 6
ALTE RESURSE
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8. Alte resurse (1)
Redefinirea angajamentului în cultura crowdfunding-ului: Studiu

42

8. Alte resurse (2)
Redefinirea angajamentului în cultura crowdfunding-ului: studii de caz
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8. Alte resurse(3)
Redefinirea angajamentului în cultura crowdfunding-ului: sumar
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8. Alte resurse (4)
Colaborarea și modelul de business în industriile creative.

cluj@
creativebusiness.studio

lisbon@
creativebusiness.studio

siracusa@
creativebusiness.studio

lisbon@impacthub.net

siracusa.info@
impacthub.net

madrid@
creativebusiness.studio

vigo@
creativebusiness.studio

madrid@impacthub.net

vigo@impacthub.net

Contact
Vă mulțumim și sperăm că acest material vă va veni în ajutor. Orice fel de feedback este binevenit.
Ghidul a fost elaborat în cadrul proiectului Creative Business Studio, proiect finanțat de programul Erasmus,
Coordonat de Impact Hub Bucharest - bucharest@creativebusiness.studio, contact@impacthub.ro.

Anexa 1 – Model studiu campanii
de crowdfunding
Anexa 2 – Model Business Canvas
Anexa 3 - Model strategie campanie
de crowdfunding

C A P I TO L U L 7

ANEXE

Anexa 1 – Model research campanii de
crowdfunding

Campanie

1

2

3

4

5

Produs

Link

Buget/
Finanțare

Punctele
principale
ale
campaniei

Reacții
materiale
video

Ce aș mai
fi vrut să
aflu ..

Echipă

Premii

Campanie
în social
media
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Anexa 2

Realizat de:

Parteneri cheie
Care ne sunt partenerii cheie?
Care ne sunt furnizorii cheie?
Ce resurse cheie ne livrează partenerii?
Ce activități cheie desfășoară partenerii?

Motivație pentru a face parteneriate
Optimizare și economie
Reducerea riscurilor și neclarităților
Achiziția de resurse și activități specifice

Activități cheie
Ce activități cheie ne solicită Value Proposition?
Care ne sunt canalele de distribuție?
Relațiile cu clienții?
Fluxul de numerar?

Categorii
Producție
Rezolvarea problemelor
Platformă/Rețea

Realizat pentru:

Value Propositions

Relațiile cu clienții

Ce valoare livrăm clienților?
Ce probleme ale clienților rezolvăm?
Ce pachete de produse și servicii oferim fecărui segment de
clienți?
Ce nevoi ale clienților satisfacem?

Ce tip de relație se așteaptă fiecare segment de clienți să
stabilim cu ei?
Ce relații am stabilit deja?
Cum s-au integrat în modelul de business?
Cât de costisitori sunt?

Caracteristici

Exemple

Noutate
Performanțe
Customizare
Design
Brand/Statut
Preț
Reducerea costurilor
Reducerea riscului
Accesibilitate

Asistență personală (dedicată)
Self-service
Comunități
Co-creare

Resurse cheie

Canale

Ce resurse cheie solicită Value Proposition?
Canalele noastre de distribuție?
Relațiile cu clienții?
Fluxul de numerar?

Prin ce canale doresc segmentele de clienți să fie contactate?
Cum le contactăm?
Cum sunt integrate canalele noastre?
Care funcționează cel mai bine?
Care sunt cele mai puțin costisitoare?
Cum le integrăm n rutina clientului?

Tipuri de resurse
Fizice
Intelectuale (drepturi de autor, date)
Umane
Financiare

Structura costurilor
Care sunt cele mai importante costuri frecvente în modelul de business
Care sunt cele mai scumpe resurse cheie?
Care sunt cele mai scumpe activități cheie

Modelul de business este:
-

Bazat pe costuri
Bazat pe valoare

Caracteristici
Costuri fixe
Costuri variabile
Economii de scară
Economii de gamă

Etape
1.
2.
3.
4.
5.

Informare. Cum informăm?
Evaluare. Cum ne evaluează clientul?
Achiziție. Cum ne achiziționează produsul?
Livrare. Cum livrăm?
După vânzare. Cum putem oferi suport după
achiziționare?

Flux de numerar
Pentru ce tip de valoare vor plăti clienții?
Pentru ce plătesc în acest moment?
Cum plătesc?
Cum ar prefera să plătească?
Cât contribuie fiecare flux de numerar la veniturile totale?

Tipuri

Prețuri fixe

Vânzare de active
Taxe de folosire
Chirii/Leasing
Publicitate
Licențieri

Lista de prețuri
Negociere
Segment de clientelă Real-time-market
dependent

Prețuri dinamice

Dată:

Segmente de clienți
Pentru cine creăm valoare?
Care ne sunt cei mai importanți clienți?
Piața largă
Piețe nișate
Piețe segmentate
Piețe diversificate

Versiune:
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Anexa 3. Model de strategie pentru campanii
de crowdfunding (1)
Strategy input
1

IDEA

2

BUSINESS PLAN / MODEL

3

TARGET BACKERS

4

STORYTELLING / CONTENT

5

PITCH

6

PERKS

7

PROMO VIDEO FOR YOUR
CAMPAIGN

8

CROWDFUNDING PLATFORM

9

COMMUNICATION PLAN

Description
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Model strategie campanie de
crowdfunding (2)
Input strategie
9

PLAN DE COMUNICARE

10

SOCIAL MEDIA

11

IDENTITATE VIZUALĂ
(BRANDING)

12

CONȚINUT VIZUAL

13

CAMPANIE OFFLINE

14

LANSAREA CAMPANIEI

15

SUSTENABILITATEA
PROIECTULUI

16

MANAGEMENTUL RISCULUI

17

ECHIPĂ

Descriere

