Pierwsza społeczność wspierająca polski sport!

ZANIM JEDNAK DODASZ SWÓJ PROJEKT
Musisz się do tego przygotować. Wejdź na stronę dodawania projektów i zobacz jakie dane
należy uzupełnić lub przeczytaj krótką instrukcję dodawania projektów dostępną również
tutaj. Dobre przygotowanie do projektu znacznie zwiększa szanse na jego powodzenie i
zebranie finansowania.
Zadaniem zespołu Stwórz Mistrza jest weryfikacja, pomoc w stworzeniu projektu i jego
promocji ale pierwszy krok należy do Ciebie.
Pamiętaj że regulamin portalu mówi że tylko zebranie 100% kwoty powoduje zakończenie
projektu sukcesem, w przeciwnym razie 100% środków wraca na konta Wspierających.

START
Cel finansowy projektu - dobrze opisany pozwoli zrozumieć Wspierającym na co chcesz
przeznaczyć zebrane środki. Jeśli to możliwe dobrze abyś cel finansowy podzielił na etapy
np. jeśli główny cel finansowy projektu to zebranie 2000 zł ale za kwotę 1000 zł możesz
zrealizować konkretny etap projektu. Tak właśnie to opisz i dobrze zastanów się na jaką
kwotę chcesz założyć projekt. Projekt nie kończy się w momencie uzbierania wymaganej
kwoty tylko w momencie kiedy upłyną dni jego trwania, więc możesz zebrać np. 150%
wymaganej kwoty.
Nagrody - bardzo ważny punkt w projekcie. Często to fajne, unikalne nagrody są kluczem do
zebrania wymaganej kwoty projektu. Bardzo dobrym pomysłem jest zaproponowani nagród
które będą miały wartość kolekcjonerską lub są nie do kupienia w sklepie. Dobrą opcją jest
proponowanie nagród związanych z projektem. Wspierający lubią spersonalizowane
gadżety. Coś co dla Ciebie może być czymś powszechnym i standardowym dla
Wspierających może być ciężko osiągalną atrakcją jak np. wzięcie udziału w Twoim
treningu, wstęp na wydarzenie, tytuły mecenasa czy pakiety sponsorskie. Jeśli nagroda
wymaga pewnej inwestycji np. nadruki na koszulki, zaplanuj to w kwocie celu finansowego
projektu.
Ilość oferowanych nagród też ma znaczenie, limit może być impulsem do szybszego
Wsparcia Twojego projekt.
Opis projektu - kluczowy element. Przygotuj filmy, zdjęcia – materiały, które pokażą Ciebie i
Twój cel.

Opis projektu powinien zawierać odpowiedzi na pytania:
1. Cel projektu i na co zamierzasz przeznaczyć zebrane środki?
2. Co jest Twoją motywacją i dlaczego chcesz osiągnąć założony cel?
3. Kim jesteś, jakie masz osiągnięcia?
Wspierający tworzą społeczność która kocha sport i chce go rozwijać. Często wspierają nie
tyko dla nagród ale dlatego że lubią daną dyscyplinę sportu, sami ją uprawiają. Twój opis
powinien być konkretny i nie przesadnie długi. Używaj różnych mediów w projekcie.
Promocja projektu - to również powinieneś zaplanować. Promuj swój projekt w swojej
lokalnej społeczność, szkole, klubie, osiedlu. Używaj powszechnie dostępnych kanałów
promocji takich jak Facebook, Instagram czy Snapchat.
Zachęć na samym początku rodzinę, przyjaciół żeby wsparli i promowali swoimi kanałami
Twój projekt. Zyska on wtedy na dynamice.
Zespół Stwórz Mistrza ze swojej strony poszuka i jeśli to możliwe zaproponuje odpowiednie
kanały promocji poprzez Partnerów, Mecenasów, Patronów oraz media.

Życzymy sukcesów!
Zespół Stwórz Mistrza

