
crowdfunding 
за нпо



какво е crowdfunding



платформи
https://www.kickstarter.com/ 
https://www.indiegogo.com/ 
https://www.generosity.com/ 

http://platformata.bg/
http://tramplin.bg/

https://www.collectim.com/
http://krile.bg/

http://www.atlasfunding.eu/

http://www.atlasfunding.eu/








такси

Kickstarter, креативни проекти - 5%

Indiegogo, креативни проекти - 5%; 
каузи, НПО - 0%:

generosity.com



числа

Kickstarter: 2 110 719 893 USD набрани към момента 
96 984 успешно подкрепени проекта

9 970 400 дарили
3 092 608 дарили повече от веднъж

Indiegogo: Над 208 383 216 USD набрани за технологични 
кампании



база

• страница на проекта, с добро видео, добра основна 
илюстрация и силен текст

• награди (не при всички платформи), които подкрепилите 
ви ще получат, когато проектът е финансиран 

• 30 дни - всичко или нищо vs получаваш набраното
• ъпдейти за подкрепилите ви и за потенциалните 
подкрепящи









текст

• завладяващ и кратък
• разкажете лична история; бъдете автентични
• най-важната информация в началото; отговорете на кой, 
какво, защо и как в първите два (кратки) параграфа

• обяснете проблема, който се опитвате да решите и 
решението, за което ви трябват средства. защо точно 
вие? +дайте данни; споделете плана си

• призовете подкрепящите да споделят кампанията и 
благодарете



основни принципи

• трудно е. тези платформи не са магия или 100% гаранция 
за успех

• планирайте, започнете поне два месеца по-рано 
• подгответе приятелите/семейството си, те са вашите 
посланици и “усилватели”

• свържете се с медии предварително
• направете списък с партньори и ги подгответе



основни принципи

• направете силен екип. разпределете ясни отговорности. 
PR + човек, който се занимава със социални медии - 
задължително

• план стъпка по стъпка преди старта
• целта - да е реалистична и достижима
• изградете общност
• когато сте готови - чак тогава натискате бутона старт
• не започвайте уикенда, не завършвайте уикенда



след старта

• не чакайте неподвижно
• даренията се увеличават след по-дълги, лични ъпдейти
• facebook, twitter - постове поне няколко пъти на седмица
• медии, блогъри
• включете партньорите си
• организирайте събитие
• не спамете



благодаря


