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Wydaj grę dzięki społeczności 
zgromadzonej wokół Ciebie!



Plan na dziś

Dużo inspiracji

Konkretne rozwiązania

Rozwianie wątpliwości

Dobry czas! 



wspieram.to/zapuzzlowani


wspieram.to/kreatywnie


wspieram.to/kaz


CROWDFUNDING

TŁUM FINANSOWANIE
FUNDOWANIE



Co to jest crowdfunding?

INTERNET

PLATFORMA

CEL

TŁUM

ŚWIADCZENIE 
ZWROTNE

CROWDFUNDING



Dlaczego wspieramy projekty? 

• Kierują nami emocje,

• Chcemy wspierać innych,

• Podobają nam się projekty,

• Wierzymy w innych,

• Utożsamiamy się z celem,

• Jesteśmy częścią czegoś fajnego / innowacyjnego,

• Możemy mieć wpływ na ostateczny kształt 
projektu,

• Ufamy twórcy. 



KROK 1: CEL

• Poszukaj minimalnego celu, który pozwoli Ci 
zrealizować konkretną część Twojego projektu 
(niekoniecznie całość)

• Zastanów się nad „wyższym” celem



KROK 2: DO KOGO MÓWISZ?

• Policz swoją społeczność

• Na kogo na pewno możesz liczyć?

• Określ grupę docelową

• Poszukaj ambasadorów! 

Osoba Kontakt Zasięg
Co ma 
zrobić?

Kto jest 
odpowiedzi
alny za 
kontakt?

Komentarz



KROK 3: OKREŚL BUDŻET

• Określ minimum

• Zbuduj progi

• Dolicz prowizję 
(jeśli dotyczy)

100% = 2500 zł 

200% = 5000 zł 

300% = 7500 zł 



KROK 4: WYBIERZ PLATFORMĘ

PLATFORMA RODZAJ
BIERZESZ ILE 
ZBIERZESZ?

WSZYSTKO 
ALBO NIC?

PROWIZJA

www.polakpotrafi.pl nagrody tak tak 7,4% + 2,5% płatności

www.wspieram.to nagrody tak tak 8.5% + 2.5% płatności

www.zrzutka.pl
nagrody / 

charytatywne
tak nie 0

odpalprojekt.pl nagrody tak tak
wszystko albo nic 7%
bierzesz ile zbierzesz 

9% netto

http://www.polakpotrafi.pl/
http://www.wspieram.to/
http://www.zrzutka.pl/
http://odpalprojekt.pl/


KROK 5: WYMYŚL NAGRODY

• Co możesz dać?

• Nie generuj kosztów! 

• Policz, czy z nagród możesz zebrać zakładaną 
kwotę

• Nawet, jeśli nie zdecydujesz się na nagrody, 
warto coś dać wspierającym! 



KROK 6: STWÓRZ OPIS

• Konkretnie

• Jasno powiedz, co chcesz osiągnąć

• Dbaj o literówki, interpunkcję i ortografię

• Przygotuj grafiki

• Daj przeczytać komuś, kto nie ma pojęcia o 
Twoim projekcie



KROK 7: NAGRAJ FILM

• Czy film jest obowiązkowy?

• Ile mamy czasu na przykucie uwagi?

• Jak długo powinien trwać?

• Potraktuj go jak zwiastun! 

• Scenariusz: 

– PROBLEM

– Jakie masz rozwiązanie

– Dlaczego Ty



KROK 8: ZAPLANUJ PROMOCJĘ

• „To się SAMO zrobi” 

• Przygotuj harmonogram

• Wyskakuj z lodówki ☺

• Działaj w mediach społecznościowych

• Proś nie tylko o wsparcie finansowe, ale też o 
zaangażowanie osób (polubienie postów, 
komentowanie, podanie dalej informacji)



KROK 9: DZIAŁAJ! 

• W działaniu dzieje się magia

• Nie bój się

• Tak, to dużo pracy. Dlatego przygotowanie to 
podstawa! 

• Odważnie mów o Twoich planach



Cel to marzenie z datą realizacji
Napoleon Hill



Dziękuję!

Aga Płoska

hello@agaploska.com

www.agaploska.com


