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Wstęp 
 

W dobie Internetu wszystkie informacje, których 

potrzebujemy możemy znaleźć w sieci. Zdarza 

się, że wyszukiwanie online może być wyzwaniem, 

bo nie wiemy jak szukać i gdzie szukać. A jeśli 

już wiemy, spokojnie możemy utonąć w oceanie 

informacji. Dlatego chcę się z Wami podzielić 

podstawowymi informacjami i własnym doświadczeniem. 

Ma być lekko, przyjemnie i bez wysokolotnej 

literatury i wcale nie dlatego, że zamierzam być 

jednostronna, ale zakładam, być może błędnie, 

że drugą stronę "medalu" i poczucie iż coś może 

być bardzo ciężkie, pracochłonne w wykonaniu, 

każdy ma już za sobą. 

Ponieważ jest to moja praca puszczam ten 

"booklet" za niewielką opłatą. Uważam, że warto 

się dzielić swoimi doświadczeniami z innymi, może 

komuś się one przydadzą, natomiast nie musi to 

być sprzedawane za jakąś wielką sumę.  

Na ewentualne dodatkowe pytanie a propos tego 

tekstu bardzo chętnie odpowiem mailowo. Podane 

poniżej linki są nieaktywne ze względu na formę 

tekstu. Nadal jednak można je kopiować.  
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Tekst poniżej oczywiście nie gwarantuje 100% 

sukcesu, ale mam nadzieję, że ułatwi proces 

realizacji Waszego celu. Moja praca odnosi się do 

publikacji, ale zasady do wszystkich projektów są 

bardzo podobne, jak nie te same.  

Przede wszystkim, powodzenia w Waszych 

przedsięwzięciach i projektach. Jakkolwiek by się 

to nie skończyło, to warto spełniać swoje marzenia, 

dążyć do celu, a rezultat może nas miło zaskoczyć.  

 

*** 
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Część 1 

  

W króliczą norę nieco głębiej – 

czyli słów kilka o crowdfunding  
 

Od momentu kiedy udało mi się zebrać całą 

kwotę na moją publikację, dostaję maile z prośbą 

o podzielenie się informacjami: jak?  

Napisany przeze mnie już wcześniej artykuł daje 

pewne podstawy jak się do tego zabrać i oparty 

jest na moich osobistych doświadczeniach ze zbiórką 

funduszy. Tutaj chciałabym się podzielić konkretnymi 

przykładami, krok po kroku jak ten proces 

przebiegał. Miałam na to 2 miesiące, zatem listy, 

maile, posty są tak skomponowane by zmieścić 

się w podanym czasie.  

Jeśli ktoś nie miał możliwości zapoznania się 

z artykułem, znajdzie go na końcu tekstu 

w załączniku lub pod tym linkiem:  

http://www.twojemiasto.eu/2014,06,crowdfundin

g-jak-skutecznie-przeprowadzic-kampanie-na-

swoj-projekt 

*** 
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Chyba każdy, kto zaczyna taką kampanię musi 

się zmierzyć z myślami typu: jak prosić kiedy 

w dzisiejszym świecie wszyscy coś chcą i my sami 

za często nie dajemy, często z trudem zarobionych 

pieniędzy. Niezbyt przychylnie patrzy się na ludzi, 

którzy proszą o pieniądze. Zatem by się od razu 

rozprawić z nastawieniem, które nam nie pomoże, 

warto pamiętać: 

 Nie prosimy! Proponujemy i oferujemy coś 

w zamian.  

 Nie oczekujemy pomocy, wsparcia od osób, 

które same nie mają funduszy. Prosimy ich 

owszem o przekazanie - dalej informacji, 

tym, którzy są w wstanie nam pomóc.  

 Staramy się dotrzeć do tych, których pomoc 

nie tylko wesprze nas, ale będzie dla nich też 

korzyścią np. mogą sobie tą kwotę odliczyć 

od podatku, jest to w ich interesie, tym się 

zajmują. Nie chodzi tutaj nawet o kwestię 

typu odliczenia podatkowe, ale bardziej o bycie 

widzialnym w sieci, o otwartość by dać coś 

w zamian. 

 Zatem wypunktujmy sobie co oferujemy, 

czym możemy podzielić się z innymi, itp. Na 

przykład: dłuższą współpracę, usługę połączoną 

z kwotą do zebrania, produkt itp.  
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 Warto pamiętać też, że są na tym świecie 

ludzie, którzy lubią wspierać. Zresztą pomyślmy 

sami ile to razy bez oczekiwań zaoferowaliśmy 

coś drugiej osobie. Psychologia człowieka tak 

działa, że czujemy się lepiej, kiedy dzielimy 

się tym co mamy. Co więcej im częściej dzielimy 

te nasze dobre jakości w świecie, tym więcej 

wydaje się powracać do nas. Zupełnie jak 

samopomnażający się majątek ;) To tak jak 

ostatnio słyszałam w przemówieniu Jim'a 

Carrey'a: "The effect you have on others is 

the most valuable currency it is." czyli: 

"Wpływ jaki masz na innych jest najbardziej 

cenną walutą jaka istnieje".  

 

Z jeszcze jedną myślą dobrze się rozprawić: 

A co jeśli nie uzbieramy? Przecież to będzie 

klęska. Nie, nie będzie. Nikt na tym nic nie traci. 

My nie tracimy żadnych pieniędzy, a kwoty już 

wpłacone wracają do darczyńców. Do tego możemy 

zacząć ponownie mając zdecydowanie więcej 

doświadczenia niż na początku jak to zrobić. 

Jedyną klęską byłoby zatem nie próbować 

ponownie. ;) 

*** 
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Listy 
 

Zakładam, że każdy zarejestrował się na wybranej 

stronie, wypełnił dane i dodał materiały prezentujące 

projekt od jak najlepszej strony. Po krótce 

przypominam, że potrzebny nam: 

 tekst: o sobie, autorze, próbki pracy, wypowiedzi 

czytelników, użytkowników, rekomendacje.  

 zdjęcia i filmik (krótki, do 3 minut w zupełności 

wystarczy) 

 nagrody za poszczególne kwoty wspierające. 

Teraz pozostaje nam przeprowadzić kampanię. Podaję 

swoje listy, które są tylko przykładami, wysyłane 

najpierw raz w tygodniu do potencjalnych 

wspierających. Oprócz tego dodaję listy, posty, 

do potencjalnych patronatów projektu i potem 

publikacji.  

MAIL 1 - adresowany do osób, które znam, bliższych 

i dalszych znajomych oraz rodziny. Nie jest to 

mail do organizacji! 

Witam ponownie! ;) 

Projekt “wspieram to” właśnie ruszył!!! To dopiero 

początek, ale dla mnie bardzo ekscytujący.  
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Dziękujemy za skorzystanie z oferty naszego 

wydawnictwa i życzymy miło spędzonych 

chwil przy kolejnych naszych publikacjach. 

 

Wydawnictwo Psychoskok 

 

 


