
CROWDFUNDING



Jak ufundować projekt na Kickstarter



Funded: $130,336 of $19,500

Backers: 1933



2. Audyt podobnych projektów w serwisie  kicktraq.com
- sprawdź jak wyglądało fundowanie podobnych projektów



3. Prace równoczesne z przygotowywaniem projektu/produktu

Informuj wszystkich zainteresowanych o Twoim projekcie!!!

Kogo i jak?  

Pokaż prototyp!!!  napisz o swoim projekcie zainteresuj nim wszystkie media

- serwisy opiniotwórcze dla danego projektu
- niezależni eksperci dla danego projektu ( youtube: vloger i bloger)
- fora społecznościowe 
- Facebook 
- Twitter
- wortale tematyczne
- media pośrednie z których korzystają Bakers np. kicktraq.com można a nawet trzeba dać reklamę
- internetowe wydawnictwa tematyczne + wydawnictwa dotyczące trendów i nowości 
 



4. Ustalenie Strategii Pledge maksymalnie 5 (czyli co otrzyma Bakersi za wpłatę)
np.: (1. standardowa wersja produktu, 2. lepsza wersja produktu, 3. wersja delux, 4. Dwie wersje standardowe lub inna
kombinacja w zależności od projektu/produktu



5. Ustalenie Stretch Goals ( początkowo łatwo zdobywalne 2 -3 SG np.:  za 300 udostępnionychpostów na FB
( odkrtye pierwsze 4 ST - pod każdym ST kryje się nowy dodatek do produktu)
Jeden ze Stretch Goals powinien być bardzo wartosciowy np.: ostatni z 4 – i potem odkrywam dalsze ( dużo kombinacji. 



6. Ustalenie czasu startu i długosci kampanii
Godzina, dzień, miesiąc 

Najlepszy miesiąc startu: styczeń!, luty, wrzesień, grudzień 
Najlepszy dzień startu: wtorek! środa, czwartek
Godzina ( Pamiętać o zmianach czasu większość  Bakers-ów jest z USA)
proponuję przyjąć czas NY rano 8:00 -9:00



7. Start i prowadzenie kampanii!!! powiadom wszystkich zainteresowanych o starcie

( FB, Twiteer, strona internetowa – promuj posty najlepiej każdy ważny post! 

- Docieraj do jak największej ilości zainteresowanych projektem i tematyką projektu
- Nie można czekać, aż coś się wydaży!!! 
- Pierwsze dni kampanii są bardzow ważne!!! 
- Trzeba utrzymać dynamikę przyrostu Backers-ów!!! 

W jaki sposób: 

- staraj się robić różne akcje mailingowe, FB, Twitter ( płatne posty FB)
- wysyłaj do Bakers-ów wiadomości z panelu Kicstartera - podziękuj za to, że zainteresował się (bądź szczery i prawdziwy!)
- poproś aby Bakersi opublikowali wiadomości na swoim FB i Twitter (możesz dać nagrodę rzeczową) 
- cały czas twoja kampania ma być supportowana przez Twój zespół 24H 
- odpowiadaj konkretnie na pytania zadawane przez Bakers-ów (nie zwlekaj z odpowiedziami - wszystko musi si e dziać life) 
- wszystkie kroki z prac przygotowawczych do projektu(pisz do wszystkich: media, blogi, eksperci ...)
- update-y na koncie kickstartera! (informuj Bakers-ów o nowościach i dodatkach i innych atrakcyjnych informacjach)



- uruchom wolontariat
(poproś wszystkich Bakers-ów o publikowanie treści o Twoim projekcie (To popularna akcja) 
Napisz w kolejnym update o tym  że ich potrzebujesz że razem 
- znajdź na Kickstarter projekty, które aktualnie są promowane w Twojej kategorii
( zaktywizuj ich do promowania Twojego projektu a w zamian promuj tez ich projekt !



Dziękuję
Gwidon Idziak


