Projekt edukacyjny
Jak pozyskać dodatkowe fundusze
na realizację naszych pomysłów?
część 2
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8 powodów,
dla których
powinieneś robić
crowdfunding
Finansowanie społecznościowe to nie jest lekki kawałek chleba.
Każdy, kto potraktował ten temat poważnie, wie, że to niezwykle
wymagające zadanie. Dlaczego zatem warto wybrać crowdfunding,
zamiast szukać inwestora, dotacji z Unii Europejskiej lub kredytu?

Tekst: Michał Połatek
Crowdfunding (CF) jest piękny. To element rewolucji, która krok po kroku zmienia świat,
w tym także jego nadwiślańską część. Możesz być
tą rewolucją, jeżeli tylko będziesz chciał ją zrozumieć. Crowdfunding nie jest zjawiskiem banalnym
ani działaniem, które można spłycić do definicji na
Wikipedii. Każdy rodzaj finansowania ma swoje
mocne i słabe strony.

Czy crowdfunding jest najlepszym
sposobem finansowania
pomysłu/projektu? Tak, jeżeli:
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…zależy Ci na budowaniu społeczności.

Nie możesz się doczekać, kiedy pierwszy wspierający
zacznie zasypywać Cię pytaniami i sugestiami odnośnie
do Twojego przedsięwzięcia? Jeśli tak, to znaczy, że jesteś na dobrej drodze do crowdfundingowego sukcesu.
Natomiast jeśli uważasz, że ludzie powinni po prostu
dać Ci pieniądze i nie zawracać Ci głowy, to prawdopodobnie mylisz CF z aukcją na Allegro. Crowdfunding jest
dla tych, którzy myślą o budowaniu stałej i długotrwałej
relacji z tymi, którzy współfinansują ich projekt.
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...nie potrzebujesz pieniędzy „na wczoraj”.

Pośpiech, obok próżności, jest największym wrogiem
CF. Crowdfunding nie spełnia funkcji chwilówki. To
nie są szybkie pieniądze dla ludzi, którzy w niedzielę

zauważyli, że zabrakło im pieniędzy, a w poniedziałek
chcą mieć aktywny projekt. Jeżeli masz czas się przygotować zarówno pod kątem technicznym (wideo, strona projektu, wysoki stopień zaawansowania projektu),
jak i organizacyjnym (zbudowanie społeczności, aktywne prowadzenie kampanii), to CF jest dla Ciebie. Finansowanie społecznościowe nie jest drogą na skróty!
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...masz się czym pochwalić.

Jeśli jesteś osobą utytułowaną, szanowaną w środowisku, stoi za Tobą historia lub jakieś osiągnięcie, to
łatwiej będzie Ci przekonać ludzi do zainteresowania
się Twoim projektem. Dotyczy to też stopnia zaawansowania Twojego pomysłu. Jeżeli chcesz wydać nienapisaną książkę; nakręcić film, nie mając obsady; wyprodukować urządzenie, nie dysponując prototypem;
wydać płytę, nie mając ani jednego fana − to z punktu
widzenia finansowania społecznościowego nie masz
się czym pochwalić.
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...tworzysz coś wartościowego.

Sedno crowdfundingu to społeczność i wartość, jaką się
jej dostarcza. Jeżeli to, co tworzysz, zaspokaja potrzeby jakiejś konkretnej grupy, to prawdopodobnie Twój
pomysł jest „crowdfunding friendly”. W finansowaniu
społecznościowym najważniejsi są wspierający i przekazanie ich wsparcia powinno wiązać się z korzyścią
dla nich, a nie być łaską, jakiej Ci udzielają, byś mógł
spełnić swoje prywatne marzenie.
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...chcesz sprawdzić rynek.

Samo uruchomienie projektu na danej platformie niewiele Ci powie, ale jeżeli przejdziesz całą ścieżkę – od
budowania społeczności po aktywne prowadzenie kampanii – to przekonasz się, jaka jest reakcja na to, co jeszcze przed chwilą wydawało się doskonałym pomysłem.
Jednym z kluczowych elementów crowdfundingu jest
współpraca ze społecznością. Ta współpraca czasami
zawodzi, lecz dzięki temu dowiadujesz się, że to, co robisz, wymaga jeszcze dopracowania.
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...Twój pomysł może się znaleźć
w Internecie.

Pewnie zdążyłeś zauważyć, że Internet rządzi się swoimi prawami. Dlatego jeżeli robisz projekt związany
z kotkami, „karciankę” w klimatach słowiańskich lub

fanowski komiks o Wiedźminie, to z dużym prawdopodobieństwem będzie o Tobie głośno w necie. Jeżeli
czujesz, że Twój pomysł jest równie „nośny”, co przytoczone przykłady, to znaczy, że powinieneś zmierzyć
się z crowdfundingiem.
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...masz zgrany i aktywny zespół.

Samo uruchomienie projektu na danej platformie niewiele Ci powie, ale jeżeli przejdziesz całą ścieżkę – od
budowania społeczności po aktywne prowadzenie kampanii – to przekonasz się, jaka jest reakcja na to, co jeszcze przed chwilą wydawało się doskonałym pomysłem.
Jednym z kluczowych elementów crowdfundingu jest
współpraca ze społecznością. Ta współpraca czasami
zawodzi, lecz dzięki temu dowiadujesz się, że to, co robisz, wymaga jeszcze dopracowania.
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...chcesz wiedzieć, jaki rezultat osiągniesz.

Crowdfunding ma to do siebie, że jest niezwykle mierzalny. Jeżeli przyłożysz się do tematu, zachowasz
otwarty umysł, dasz sobie czas na przygotowanie
(techniczne i organizacyjne), to przed inauguracją
kampanii będziesz wiedział, czy Twoje przedsięwzięcie
się sfinansuje, czy nie. Jeśli przygotujesz się dobrze,
będziesz nawet widział, na jakie minimalne wsparcie
możesz liczyć i kiedy je uzyskasz! Oczywiście warunkiem jest to, że potraktujesz sprawę poważnie i, jak
wspomnieliśmy w punkcie 2, dasz sobie czas na przygotowanie oraz analizę.

Finansowanie społecznościowe ciągle ewoluuje,
ale z każdym rokiem, z każdym kolejnym projektem ta kolektywna mądrość i świadomość rosną,
dopasowując się do nas. Nigdy w swojej historii
ludzkość nie była tak skomunikowana i dzięki
temu jesteś w stanie realizować swój genialny
pomysł we współpracy (także finansowej) z nieograniczoną liczbą ludzi na całym świecie. Dlatego nie myl CF z aukcją czy przedsprzedażą. Nie
bądź tylko projektodawcą, ale też wspierającym.
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5 kroków,
od których
należy zacząć kampanię
crowdfundingową
Zamierzasz zrobić kampanię crowdfundingową, ale nie wiesz,
od czego zacząć? Finansowanie społecznościowe to dla Ciebie
czarna magia i chcesz zrozumieć podstawy?
Pomogę Ci. W pięciu krokach opowiem, co musisz zrobić,
żeby dać sobie szansę na dobry start.

Tekst: Michał Połatek

KROK I Zaakceptuj, czym jest crowdfunding
Musisz zaakceptować, że prawdopodobnie crowdfunding nie jest taki, jak to sobie wyobrażasz.
To nie są darmowe pieniądze, to nie wsparcie
z urzędu pracy na otwarcie firmy, to również nie
przedsprzedaż. Finansowanie społecznościowe
to bardzo precyzyjne narzędzie, które rządzi się
swoimi prawami i jak każde narzędzie wymaga

4

www.projektanciedukacji.pl

użytkowania zgodnie z instrukcją, by przyniosło
spodziewane efekty. Przez brak pokory w starciu z prawidłami crowdfundingu poległy największe agencje reklamowe, znani youtuberzy,
pisarze, filmowcy, celebryci. Jeśli chcesz zdobyć fundusze, musisz dostosować się do określonych zasad.

KROK II Stwórz zespół
Do projektu potrzebujesz ludzi – nie zrobisz go sam.
Musicie poznać świat marketingu, PR, budowania
społeczności, grafiki, robienia stron WWW, mediów
(tradycyjnych i społecznościowych), materiałów wideo. Dobrze zrobiona kampania crowdfundingowa
zaczyna się na długo przed uruchomieniem projektu na PolakPotrafi.pl (czy innym kickstarterze)

i nie ogranicza się do opisania swojego pomysłu
na stronie. Aby dobrze zrealizować wszystkie zadania, potrzebujesz zgranej ekipy, która razem
z Tobą „pociągnie” projekt. W końcu jeżeli nie jesteś w stanie namówić do bezpośredniej współpracy kilku zaufanych ludzi, to jak chcesz przekonać obcy tłum, żeby oddał Ci swoje pieniądze?

KROK III Stwórz prototyp
Nieważne, czy piszesz książkę, czy tworzysz latające krzesło. Jeżeli chcesz, by ktoś obcy dał Ci pieniądze na realizację Twojego pomysłu, to musisz
pokazać działającą wersję tego, co ma powstać.
Kręcisz film – przygotuj zdjęcia próbne, które pokażą, co chcesz zrobić i co potrafisz. Piszesz książkę – pokaż okładkę i kilka rozdziałów. Robisz grę

– pokaż jej fragment. Wydajesz płytę – udostępnij
kilka piosenek. Organizujesz wydarzenie – pokaż
jego harmonogram i relacje z Twoich wcześniejszych eventów. Jeżeli nie masz jeszcze tych elementów, to nie znaczy, że crowdfunding jest zły.
Po prostu musisz się lepiej przygotować, by z niego skorzystać (patrz Krok I).

KROK IV Rób społeczność!
Najważniejszy etap. Zawsze i wszędzie. Żadna
platforma nie wykona tego za Ciebie. Nie zostawiaj tego kroku na ostatnią chwilę. Budowanie
społeczności to bardzo mozolna i czasochłonna
praca. W zależności od punktu, z jakiego startujesz, oraz kompetencji Twoich i Twojego zespo-

łu, budowanie społeczności może zająć nawet
kilka miesięcy. Pamiętaj, że społeczność to nie
liczba lajków na FB, to nie liczba maili w bazie.
To przede wszystkim aktywna grupa ludzi, która czuje się częścią tego, co chcesz stworzyć,
i jest gotowa wspierać Cię w Twoich dążeniach.

KROK V Odezwij się do profesjonalistów
Przysłowie „kto pyta, nie błądzi” nie uwzględnia
sytuacji, w której pyta się niekompetentnych
ludzi. Dlatego, zanim zabierzesz się do całego
tego crowdfundingowego bałaganu, odezwij się
do ekipy PolakPotrafi.pl. W zależności od swoich

mocy przerobowych eksperci portalu wprowadzą Cię w meandry finansowania społecznościowego albo skierują do sprawdzonych i zaufanych współpracowników, którzy Ci pomogą.

To wszystko. Crowdfunding jest trudny tylko dla tych, którzy nie chcą go zrozumieć. Jeżeli właśnie teraz
podjąłeś decyzję o zrobieniu swojej kampanii, to serdecznie gratuluję. Czeka Cię wspaniała przygoda!
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Społeczność
– najważniejsza
i najczęściej zapominana
część crowdfundingu
Przeważnie polskie odpowiedniki angielskich słów i zwrotów
nie oddają dobrze ich charakteru. Inaczej jest w przypadku crowdfundingu,
u którego podstaw leży właśnie społeczność, nie tłum (ang. crowd).
Dlatego zawsze wolałem polskie „finansowanie społecznościowe”
od angielskiego „crowdfundingu”.

Tekst: Michał Połatek

Każdy projektodawca marzy, aby tłum obcych ludzi zrzucił się na jego projekt. Sęk w tym, że tłum
jest jedynie wypadkową społeczności. Jeżeli zapomni się o tym, by w pierwszej kolejności zbudować
społeczność wokół danej idei/pomysłu/projektu,
to praktycznie można zapomnieć o tłumie, którego
pieniądze miałyby się zmaterializować na koncie
Twojego projektu.

Czym jest społeczność?
Według polskiej Wikipedii społeczność to „połączona ze sobą za pomocą więzi społecznych zbiorowość ludzi należących do pewnego środowiska
6
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społecznego i powiązanych ze sobą: wspólnym
obszarem zamieszkania, sposobem wzajemnej
komunikacji, wykonywanym zawodem, wyznawanymi wartościami” i z punktu widzenia finansowania społecznościowego ta definicja nic nie znaczy.
Z perspektywy kampanii crowdfundingowej społeczność to zbiór ludzi gotowych dany projekt
propagować, rozwijać, angażować się w jego powstawanie i ostatecznie wspierać go finansowo.
Znacznie łatwiej jest myśleć o społeczności crowdfundingowej nie przez pryzmat konsumentów
uczestniczących w przedsprzedaży, a przez pryzmat zbiorowości prosumentów skupionych na
wspólnym celu, który został obrany przez projektodawcę.
W skrócie: społeczność w crowdfundingu to ludzie, którzy chcą być częścią Twojego projektu,
a nie tylko jego odbiorcami.

Dlaczego społeczność jest
najważniejsza w crowdfundingu?
Ponieważ to społeczność jest ambasadorem Twojego dzieła. Jeśli chcesz, by za Twoim pomysłem
stał tłum, także finansowo, to potrzebujesz iskry
zapalającej. Tej pierwszej grupy, która pokaże
światu, że to, co robisz, ma sens, kogoś interesuje,
jest popularne i na tyle dobre, że ludzie są gotowi
dać za to pieniądze, otrzymując w zamian obietnicę realizacji celu i nagrody. Bez społeczności ten
mityczny tłum może przejść obok Twojej kampanii,
nigdy nie wierząc w jej wiarygodność.

Kiedy zabrać się do budowania
społeczności?
Upraszczając cały proces tworzenia crowdfundingu, można powiedzieć, że kampania finansowania społecznościowego dzieli się na dwa główne
etapy, które potem rozwarstwiają się na dziesiątki
mniejszych. Etap I to działania, które prowadzone
są przed uruchomieniem projektu na stronie. Etap
II to działania, które rozpoczynają się po oficjalnym
uruchomieniu projektu na danej platformie.
Jeśli zamierzasz do tematu podejść dobrze i dać
sobie realne szanse, a nawet gwarancję realizacji
celu, to do budowania społeczności należy zabrać się w Etapie I, który nazywamy budowaniem
gruntu. Niezależnie od tego, czy pójdziesz proponowaną przeze mnie ścieżką i będziesz chciał
stworzyć prawdziwą społeczność, czy skupisz się
tylko na zimnych liczbach i zbudujesz po prostu
jak największą audiencję dla szykowanej kampanii, to mnogość działań, jakie będziesz musiał
wykonać, jest tak duża, a procesy, które muszą
zadziałać w ludzkich głowach, tak czasochłonne,
że w czasie trwania projektu na platformie nie
zdążysz ich wykonać.
Kolejnym czynnikiem, który należy uwzględnić,
jest uciekający czas. Projekt nie powinien „wisieć”
na platformie dłużej niż 45 dni. Jednocześnie powinien jak najszybciej osiągnąć na tyle duże prowww.projektanciedukacji.pl
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centowe wsparcie, by można było z nim wyjść
do mitycznego tłumu. W praktyce oznacza to, że
w ciągu 2 do 5 dni od uruchomienia projektu musi
on osiągnąć ok. 30% wsparcia*. W przeciwnym
wypadku Twoja kampania może nigdy nie osiągnąć odpowiedniej trakcji, a wraz z upływającym
czasem nowe osoby wchodzące na stronę projektu będą miały coraz silniejsze przekonanie, że nie
ma ona szans na powodzenie, więc nie wpłacą, bo
nie będą chciały zamrażać swoich pieniędzy.
Dlatego aby dać sobie realną szansę powodzenia, w zależności od swoich możliwości, przed
startem kampanii postaraj się o zbudowanie jak
największej społeczności lub chociaż, idąc po linii
najmniejszego oporu, licznej audiencji czekającej
na start kampanii.

Ile czasu zajmuje budowanie
społeczności?
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Na
pewno nie zbudujesz społeczności w jeden dzień.
Niektórzy poświęcają na to całe lata i nie osiągają

zamierzonego celu, inni pracują na to kilka miesięcy i osiągają kosmiczne wyniki. Zależy to od Twoich umiejętności, stopnia pojmowania zjawiska, tematyki Twojego projektu, czasu i środków, jakie na
to możesz poświęcić. Najważniejsze to zrozumieć,
że budowanie społeczności powinno być częścią
kampanii crowdfundingowej, a ta − wbrew obiegowej opinii − zaczyna się na długo przed uruchomieniem projektu na danej platformie.
Pomijając etap budowania społeczności, pozbawisz się najważniej części kampanii. To działania
przeprowadzone właśnie w Etapie I, przed startem
projektu, determinują to, czy projekt się uda, czy
nie. Jeżeli etap budowania gruntu jest przeprowadzony dobrze, to na dzień przed startem projektu
będziesz wiedzieć, czy Twoja kampania się uda.
Jeżeli odpuścisz ten etap, to powodzenie Twojego
pomysłu będzie w równej mierze zależeć od Twojej pracowitości, co od szczęścia. Nie wiem, jak
Ty, ale jeżeli ja robię coś, w co wierze, to nie pozwalam, by szczęście lub jego brak miało tak duży
wpływ na moje powodzenie.

* Mowa tutaj o tzw. I Progu Wiarygodności – procentowej wartości, która determinuje jeden z momentów trwania kampanii. Podana
wartość nie jest równa dla każdego projektu, a jej oszacowanie wymaga uwzględnienia wielu różnych czynników.
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Jak być dobrym
projektodawcą?
W teorii odpowiedź wydaje
się prosta i logiczna.
Ktoś daje Ci pieniądze, więc w zamian Ty stajesz na rzęsach,
żeby ten ktoś nie żałował podjętej decyzji. Praktyka pokazuje,
że nie dla wszystkich jest to tak oczywiste. Dlatego przygotowałem
krótkie zestawienie postaw i działań, o których każdy projektodawca
powinien pamiętać.

Tekst: Michał Połatek

Odpowiadaj na komentarze

dostałeś od społeczności. Brak informacji może Ci

Mała rzecz, a cieszy. Ludzie będą zadawać pytania,

tylko zaszkodzić.

hejtować lub dziękować za to, co robisz. Zapunktu-

Angażuj wspierających

jesz, jeżeli będziesz aktywnie i szybko odpowiadał.

Informuj o postępach

Większość wspierających będzie chciała być częścią tego, co finansuje. Dlatego pytaj ich o zdanie,

Jeśli Twój projekt zakończył się sukcesem, to nie

radę i opinię. W ten sposób nie tylko zwiążesz ze

zapadaj się pod ziemię, tylko informuj na bieżąco

sobą społeczność, ale dasz też do zrozumienia, że

o tym, co robisz i co się dzieje z pieniędzmi, które

wspierający nie są dla Ciebie tylko portfelem.
www.projektanciedukacji.pl
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Aktualizuj projekt

Nie myl krytyki z hejtem

Dobry projekt to żywy projekt. Prawidłowo przeprowadzona kampania nie stoi w miejscu. Dlatego
dodawaj aktualności, uzupełniaj informacje, twórz
nowe grafiki i multimedia.

Nie każda krytyka to hejt. Czasami ktoś musi wyrazić swoje obawy i wątpliwości, by stać się częścią
projektu. Dlatego zachowaj otwartą głowę i nie bój
się wchodzić w dyskusję.

Bądź miły dla ludzi

Nie obrażaj się na ludzi

Tak, o tym też trzeba przypominać. Nieważne, jak
męczący jest ten wspierający, który dał Ci „tylko”
5 złotych. To Twój człowiek, który w przyszłości
może ocalić Ci skórę i bronić Cię zawzięcie, jak
Twój projekt wpadnie w tarapaty. Bądź miły!

Nie każdego przekonasz do wsparcia, ale to nie
znaczy, że powinieneś kogoś zrażać do siebie czy
projektu.

Mów o problemach
Jeśli czujesz, że coś zagraża realizacji celu, to nie
ukrywaj tego i nie informuj w ostatniej chwili. Jeżeli byłeś dobry dla swojej społeczności, to znajdziesz
w niej oparcie. Jak zataisz przed nią informację, to
wspierający poczują się oszukani. Nie chcesz tego.

Podawaj terminy
Bądź precyzyjny w określaniu terminu realizacji
nagród, celu projektu i kolejnych jego etapów. Niepewność wspierających odbije się na Twojej opinii.

Na koniec najważniejsze…
MYŚL (jak wspierający)
Najprostsze rzeczy czasami najtrudniej wykonać.
Za każdym razem jak nie będziesz wiedział, jak postąpić, postaw się w roli wspierającego, który właśnie przekazał tyle, ile mógł, na cel, w który wierzy,
osobie, której nie zna, aby w bliżej nieokreślonym
terminie otrzymać coś, co nie wiadomo, jak wyjdzie. Empatia może być jednym z Twoich największych sprzymierzeńców. Traktuj innych lepiej, niż
sam chciałbyś być traktowany.

www.projektanciedukacji.pl
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Jak zrobić

dobre wideo do projektu?
Filmik promujący Twoją kampanię jest jednym z najważniejszych
elementów projektu. Niestety, wielu projektodawców lekceważy
ten element, uznając go za niepotrzebny wymóg danej platformy.
Tymczasem statystyki pokazują, że dobrze przygotowany filmik ma znaczący
wpływ na wyniki. Co musisz wiedzieć, przygotowując swoje wideo?

Tekst: Michał Połatek
Jakość to podstawa
To, jak zrealizowane jest Twoje wideo, świadczy
o Twoim szacunku dla wspierających. Czasy amatorszczyzny w serwisie YouTube mamy już dawno
za sobą. Biorąc pod uwagę, że przeciętny telefon
nagrywa w HD, podstawowe oświetlenie nie wymaga wielkiej inwestycji, porządny dźwięk to kwestia odrobiny dobrej woli i pomysłu, a podstawowy
statyw nie jest dobrem luksusowym − to argumentacja, że nie masz możliwości technicznych, nikogo nie przekona. Stwórz te możliwości.

Czas ma znaczenie
Twoje wideo powinno trwać od trzech do czterech
minut. Nie jest to wyryte w kamieniu i możliwe są odstępstwa od reguły, ale pamiętaj, żeby nie być zbyt lakonicznym ani nie rozwlekać tematu. Napisz taki scenariusz, który pozwoli Ci w ciągu trzech do czterech
minut przekazać najważniejsze emocje i informacje.

Musisz stworzyć komunikat
Najważniejsze jest pierwsze 30 sekund Twojego
wideo. Nie baw się w wielkie budowanie napięcia,
nie zostawiaj celu projektu na koniec filmu. Od
pierwszych sekund Twojego wideo zależy, czy ktoś

zainteresuje się resztą, czy wróci na kwejka. Dlatego czym prędzej zasiej w głowach potencjalnych
wspierających chwytliwy komunikat oraz nakreśl,
o co chodzi w projekcie.

Stwórz wideo pod kampanię
Twoje wideo projektowe musi być powiązane z faktem robienia kampanii crowdfundingowej. Sam trailer filmu, który kręcisz, reklamówka produktu, który tworzysz, fragmenty książki, którą piszesz, nie
wystarczy. To musi być materiał dedykowany pod
crowdfunding i nawiązujący do tego, że potrzebujesz wsparcia.

Przedstaw siebie i zespół
Zaufanie i wiarygodność to filary crowdfundingu.
Pokaż siebie i ludzi, z którymi pracujesz. Powiedz
kilka słów do kamery oraz oddaj trochę czasu antenowego reszcie zespołu. Im więcej twarzy, tym
większe zaufanie. Ludzie chcą wiedzieć, kto potrzebuje ich pieniędzy i kim jest osoba, która będzie
dysponować ich środkami. Aura tajemniczości
i anonimowości nie pomoże Ci zebrać pieniędzy.

Kreatywność jest w cenie
Nie zanudzaj, gadając do kamerki w laptopie.
www.projektanciedukacji.pl
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Stwórz scenariusz, który zaciekawi wspierających
i pokaże, że poświęciłeś temu projektowi trochę
czasu. Bądź kreatywny, wykaż się pomysłowością
i twórczym podejściem. Ludzie cenią to u projektodawców.

Dobry humor pomaga
Unikaj negatywów, nie mów, że jest źle, tylko jak
może być dobrze. Nawet jeżeli Twój projekt dotyczy poważnych zagadnień, to niech z wideo bije
pozytywna energia. Ludzie nie wspierają marud,
tylko osoby niosące pozytywne zmiany.

Nakreśl wizję
Pokaż, że masz plan, a projekt, który tworzysz, to
nie efekt przypadku, lecz przemyślane od A do
Z przedsięwzięcie, które może się rozwijać. Powiedz, co się zmieni, jak zdobędziesz więcej niż
100%, i jak Twój projekt może ewoluować.

Stwórz historię
Każdy projekt potrzebuje tła, dlatego nakreśl, skąd
taki, a nie inny pomysł. Przedstaw okoliczności,
które doprowadziły Cię do tego momentu, by przyszli wspierający mogli zrozumieć Twoją motywację. Musisz udowodnić, że Twój projekt to nie przypadek, że tak naprawdę długo pracowałeś nad tym,
co ma być sfinansowane.

Mów o korzyściach i potrzebach
Twój projekt powinien zaspokajać jakąś potrzebę
wspierających i musisz to jasno wyartykułować
w wideo promującym kampanię. Crowdfunding to
mieszanka idei i pragmatyzmu, i jeżeli ktoś ma być
zmotywowany do wsparcia, to musi czuć, że przy
okazji zaspokaja swoją potrzebę, a akt wsparcia
jest korzyścią nie tylko dla Ciebie.

Jeżeli myślisz o swojej kampanii crowdfundingowej i nadal uważasz, że wideo jest zbędne albo że
nie musisz go robić porządnie, bo w końcu nie jesteś filmowcem (lub masz jakikolwiek inny argument na własne usprawiedliwienie), to wiedz, że
zaczynasz od bardzo dużego błędu. Niezależnie
od tego, kim jesteś, co robisz i co chcesz osiągnąć, crowdfunding wymaga pracy i pokonania
wielu trudności. Dobre wideo promujące kampanię jest równie istotne w projekcie podróżniczym,
jak i w projekcie filmowym. Zrób je porządnie dla
własnego spokoju.

MICHAŁ POŁETEK
Od najmłodszych lat zaangażowany w działalność społeczną. Przeszedł drogę od samorządowca,
przez pracownika uczelni, po startupowca i wreszcie organizatora kampanii crowdfundingowych.
Obecnie #crowdfundingHERO w PolakPotrafi.pl. Jest koordynatorem największych kampanii
crowdfunidngowych w Polsce. Porzucił studia na Politechnice Poznańskiej, by zająć się własnym
startupem. Zawsze przedkłada praktykę nad teorię i lubi samodzielnie dochodzić do dobrych
rozwiązań. Crowdfunding to dla niego największa rewolucja społeczna naszych czasów.
Współtworzył i rozwija natłok.pl, pierwszą w Polsce redakcję skupioną wyłącznie na crowdfundingu.
Bardzo często zadaje sobie jedno z najistotniejszych pytań w życiu: Dlaczego ludzie... są?

www.projektanciedukacji.pl
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Zrób to sam
– 7 przydatnych
narzędzi,
żeby Twój projekt był lepszy
Jedną z ważniejszych rzeczy do zrobienia przed startem kampanii
jest oczywiście zbudowanie strony projektu – opis, zdjęcia, grafiki,
czasem HTML…

Tekst: Jakub Sobczak
Możesz pomyśleć: „Co robić, z jakich narzędzi
korzystać, przecież to wszystko jest płatne!” albo
„Nie wiem, nie umiem, nie mam pojęcia, nie zrobię…”. Nie panikuj! Jest wiele narzędzi/zasobów
Internetu, które przyjdą z pomocą, a które w dużej
mierze są bezpłatne. Poniżej lista pierwszych kilku
narzędzi, w duchu „zrób to sam”, które moim zdaniem mogą się BARDZO przydać:

Poradniki / źródła wiedzy
Zdaję sobie sprawę, że douczanie się jeszcze
przed startem kampanii to może być ostatnia
rzecz, na którą będziesz miał ochotę, ale być może
akurat w jednym z poniższych miejsc znajdziesz
odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.

Digital-Tutors
www.digitaltutors.com
Na tej stronie znajdziesz sporo darmowych tutoriali i tysiące lekcji, zachęcam szczególnie do zapoznania się
z działem „Web” – http://www.digitaltutors.com/subject/web-tutorials

Khan Academy
www.khanacademy.org
Nie sposób oczywiście nie wspomnieć o KhanAcademy. Potężne źródło wiedzy, poradników – za darmo.
Chcesz w godzinę nauczyć się podstaw programowania? Proszę bardzo!

www.projektanciedukacji.pl
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Media społecznościowe

Grafiki / edytory grafik

„Ogarnianie” mediów społecznościowych w trakcie kampanii crowdfundingowej może wcale nie
być takie proste, jak się wydaje. Jest bardzo wiele
narzędzi, z których można i warto korzystać, dziś
przytoczę tylko dwa.

Często brakuje nam jakiejś grafiki, chcemy dodać
coś do projektu, skończyły nam się wszystkie zdjęcia, a grafiki ot tak z Internetu wziąć nie możemy. Do
tego nie wiemy, jak i czym ją edytować. Co wtedy?

TweetDeck (by Twitter)
www.tweetdeck.twitter.com

Pixabay
www. pixabay.com
Świetne źródło darmowych grafik, które możesz użyć,

Jak działa TweetDeck? Po pierwsze – możesz sobie

gdziekolwiek chcesz. W bazie prawie 500 000 grafik,

podłączyć kilka kont twitterowych. Po drugie – możesz

zdjęć i ilustracji – przypuszczalnie jest tam to, czego

wyszukiwać stale ważne informacje, które pojawiają się

szukasz :-)

na temat Twojego projektu na Twitterze – po dowolnej frazie, w dowolnym języku. Dodatkowo – możesz
w prosty sposób retweetować, pisać z kilku kont naraz.
Must-have. Koniec.

Google.com
www.google.com
Nie wiem, czy znasz, ale jest świetna wyszukiwarka – nazywa się Google.com :-) A tak na poważnie – Google też

Buffer

można wykorzystać do poszukiwania darmowej grafiki.

www.buffer.com

Jak? Wchodzimy na Google Grafika, a z menu „Narzędzia

Bardzo ciekawe, wygodne i przydatne narzędzie, dzięki

Wyszukiwania” wybieramy „Prawa do użytkowania”.

któremu możesz planować automatyczne pojawianie
się postów w różnych serwisach społecznościowych
– np. Twitter, Google Plus, Facebook, LinkedIn – naraz. Możesz też zdefiniować godziny w ciągu dnia, kiedy będą pojawiać się posty, które dopiero umieścisz
w Buffer, np. z aplikacji na telefonie (aplikacje dostępne na wszystkie platformy). Buffer sam dopasuje pasującą godzinę, opublikuje i Cię powiadomi. Bardzo
przydatne narzędzie, w zupełności wystarczy Ci pakiet
bezpłatny!

Pixlr.com
www.pixlr.com
MS Paint i Gimp nie są dla Ciebie wystarczające? A może
po prostu Paint jest zbyt ograniczony, a Gimpa nie rozumiesz (nic dziwnego)? Pixlr.com przychodzi z pomocą.
Odpalasz go po prostu w przeglądarce i… to wszystko.
Działasz :-) Wspominałem już, że Pixlr.com jest za darmo?

JAKUB SOBCZAK
Od zawsze zaangażowany społecznie - na każdym etapie edukacji oraz później. Poznaniak i
lokalny patriota, w 2010 r. kandydował do Rady Miasta Poznania. Ukończył Wydział Elektroniki
i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej, a następnie rozpoczął tam studia doktoranckie.
Wstrzymał jednak swoją karierę naukową, by zbudować podstawy pod crowdfunding w Polsce.
Jest założycielem pierwszej i największej w Polsce platformy finansowania społecznościowego
– PolakPotrafi.pl. Miłośnik krótkofalarstwa, języków obcych i crowdfundingu, wkrótce planuje zostać
pilotem. Nigdy nie idzie na łatwiznę. Czuje, że crowdfundingiem uruchomił w Polsce lawinę, która
sukcesywnie zmienia otaczającą nas rzeczywistość.

www.projektanciedukacji.pl
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5 rzeczy,
które musisz
sprawdzić
przed startem kampanii!
W końcu nastała ta noc, ostatnie kilka nerwowych godzin do ruszenia
Twojej zbiórki. Siedzisz przed komputerem i nerwowo sprawdzasz
wszystko po raz kolejny: chwytliwa nazwa projektu – jest, filmik
promocyjny – jest, opis założeń – checked, progi na kolejne miliony
monet – oczywiście są.

Tekst: Jan Maush

Masz naprawdę fajny cel, który zmieni świat. No
może nie cały świat, ale komuś sprawi przyjemność czy przyczyni się do poprawy czyjegoś losu!
Uwaga – ja nie gwarantuję sukcesu. Właściwie to
nic nie gwarantuje, że tłum uwierzy w Twoją misję i
wspomoże Cię w realizacji marzenia. Jednak trzeba zrobić wszystko, by pomóc szczęściu. O czym
więc prawdopodobnie zapomniałeś? No właśnie.
Marketing!

Czy promocja jest niezbędna?
W crowdfundingu łatwiej znaleźć ciekawy projekt
niż chętnych do wsparcia finansowego. W morzu
możliwości ludzie wybierają to, co albo przemówi
do ich racjonalności, albo ją ominie i wywoła pozytywne, wręcz dziecięce emocje. Jak to zrobić?
Najprostsza odpowiedź brzmi: wyróżnij się, ale
najpierw zadbaj, by Twój projekt dotarł do jak największej potencjalnej grupy docelowej.
www.projektanciedukacji.pl
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O czym musisz pamiętać!
Lista rzeczy, o które trzeba zadbać przy planowaniu projektu, to właściwie niekończąca się opowieść. Jak tylko skończysz jedno, okazuje się, że
musisz jeszcze zrobić kolejne dwie rzeczy. Byś nie
oszalał, przygotowałem listę pytań-zagadnień. Nie
jest to ostateczna liczba, takiej nie ma, poniższa to
minimum, nad którym musisz się pochylić.

1. Społeczność
Zastanów się, czy Twoja bezpośrednia grupa docelowa wie o tym, że planujesz zbiórkę. Postaraj
się zebrać ich w miejscu, w którym łatwo będziesz
mógł do nich dotrzeć, w szczególności polecam
facebookowe fanpage’e lub grupy. Pozwalają one
nie tylko na łatwą dystrybucję komunikatów i budowanie napięcia, lecz także stanowią idealne
rozwiązanie na marketing szeptany. Wrzucasz informację, ludzie komentują, inni widzą, że ich znajomi wzięli udział w dyskusji, zaglądają i być może
interesują się Twoim projektem. Takie rozwiązania mają jeszcze jedną kolosalną zaletę – dialog.
Dzięki niemu bardzo łatwo jest uzyskać informację
zwrotną od potencjalnych zainteresowanych, np.
czego brakuje lub co nie jest wystarczająco wyraźne wytłuszczone w Twoim opisie projektu. Wystarczy obserwować, o co ludzie pytają, i reagować.

Ciebie (nieznanego Iksińskiego) Kowalskiemu
z drugiej strony Polski, uczyni z Ciebie osobę, której można zaufać.

3. Jak zachęcić ludzi

do wspierania projektu?

Interesujący projekt to za mało. Od zainteresowania do wpłaty pieniędzy jeszcze daleka droga. Zastanów się właściwie, dlaczego ktoś ma Ci pomóc
zrealizować marzenie, i wzmocnij ten komunikat
na zewnątrz. Czy ludzie mają wesprzeć projekt, bo
chcą zrobić coś dobrego (patrz: 1% podatku pod
koniec kwietnia każdego roku lub wsparcie wydania płyty zespołu, by przemóc monopol firm wydawniczych); a może zależy Ci, by sami sobie impulsywnie sprawili przyjemność („Ta nowinka jest
mi niezbędna! Jak ja bez niej żyłem tyle lat?!”)? Motywów może być wiele i mogą się ze sobą łączyć.
To nie czas i miejsce na wykład z mechanizmów
konsumenckich, ale pochyl się nad tym. Zbierz
znajomych i pomyślcie, co może spowodować, że
Wasz projekt odniesie sukces.

2. Ambasadorzy
No dobrze, zebrałeś swoich bliższych i dalszych
znajomych, powiedziałeś, że będziesz ruszać ze
zbiórką na realizację projektu, ale czy są oni w stanie wygenerować zasięg poza (nawet jeżeli dość
duży) krąg osób? Zastanów się, czy wśród zgromadzonej społeczności są osoby, które stanowią autorytet wśród innych, mają popularne konta na portalach społecznościowych albo poczytne strony
WWW. Ambasadorzy projektu nie tylko poszerzają
Twój target, ale też legitymizują Twoje działanie.
Zaproszenie osób-marek do współpracy przybliży
www.projektanciedukacji.pl
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4. Jak zachęcić ludzi,

by promowali Twoją zbiórkę?

Twoja społeczność to Twoja siła! Ludzie, którzy zaufali Ci i wsparli Cię w dążeniu do sukcesu, są najlepszymi nośnikami idei. Zadbaj o to, by chcieli zrobić to, co dla nas naturalne, czyli by pochwalili się,
że zrobili coś fajnego lub dobrego (dowodów na to
dostarczy Wam którekolwiek konto znajomych na
Facebooku). Niech to będzie łatwe (maksymalnie
kilka kliknięć), przyjemne dla oka (dobrze zaprojektowane, zgodne z identyfikacją wizualną projektu
grafiki) i przede wszystkim nobilitujące tego, który
udostępnia. Pamiętaj, by każdej osobie podziękować, najlepiej personalnie np. „Dziękujemy za Twoje dobre słowa i wsparcie! Dzięki Tobie wyprawa
w Alpy się uda!”. Bezpośredni kontakt, skracanie
dystansu buduje relacje, a te powodują, że następni będą chętni, by pomóc ludziom z pomysłem.

5. Zbiórka zakończyła się
sukcesem. Co dalej?

Może to banał, ale należy o tym przypomnieć: nie
zapomnij o swoich wspierających. Włożyłeś masę
pracy i wysiłku, by jak najwięcej osób Ci pomogło, aby ich przekonać do wsparcia projektu, nie
zmarnuj tego. Wysyłaj aktualizację z prac, pozwól
im być na bieżąco i cieszyć się z postępów razem

z Tobą. Na realizacji projektu świat się nie kończy!
Zapewne będziesz chciał, aby jego efekt ujrzał
światło dzienne. Twoi wspierający potrafią zaś zarówno być Twoją siłą napędzającą, jak i umieją narobić sporo szumu i negatywnego PR-u.

Tak jak pisałem na początku, te punkty to nie jest
pełna checklista do odhaczenia przed startem
kampanii – to zaledwie wierzchołek góry lodowej.
Najważniejsze jest, by pamiętać, że w crowdfundingu najbardziej liczy się społeczność – to dla
niej i dzięki niej to robisz. Planując swoją akcję
promocyjną, skup się na tym, kim oni są, czego
oczekują i jakimi środkami przekazu dotrzeć do
potencjalnych wspierających. To tacy sami ludzie, jak Ty, wszyscy działamy według podobnych
zasad (m.in. wszyscy jesteśmy czasami leniwi).
Obserwuj, jak reagują na Twoje komunikaty oraz
o co dopytują, a następnie dostosuj się do nich.
Mam nadzieję, że te zagadnienia Cię nie zaskoczyły i gdy przyjdzie czas, będziesz gotów na sukces! Pamiętaj: marketing nie służy naginaniu rzeczywistości, a podkreślaniu tego, co najlepsze.
Powodzenia!

JAN MAUSH

Od lat zafascynowany marketingiem, nowymi technologiami i ekonomią współdzieloną.
Wierzy, że dobre przygotowanie robi różnicę między średnią a bardzo dobrą kampanią.
Współpracował przy kampaniach crowdfundingowych w Polsce i za granicą, m.in przy
wydaniu gry „iGranie z Gruzem”.

www.projektanciedukacji.pl
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PARTNER

PolakPotrafi.pl - platforma stworzona dla osób, firm i organizacji dążących do realizacji wyjątkowych
projektów twórczych i kreatywnych. PolakPotrafi.pl jest pierwszą i najdłużej działającą platformą
crowdfundingową w Polsce, która dzięki pracy najbardziej doświadczonej ekipy sfinansowała wiele projektów
pozornie niemożliwych do zrealizowania. Finansowanie społecznościowe dzięki PolakPotrafi. pl
zadomowiło się w Polsce na stałe, pozwalając na powstanie licznych projektów muzycznych, filmowych,
technologicznych, wydawniczych, a także sportowych i lokalnych.
Każdy kreatywny projekt ma swoje szanse na PolakPotrafi,pl.
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