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Какво е crowdfunding?
Crowdfunding в буквален превод на български означава групово финансиране.
След бума на уеб сайтове за колективно пазаруване в световен мащаб,
настъпва ерата и на груповото финансиране.
Социализацията на обществото влияе върху груповото поведение на различни
кръгове хора и потребители, които търсят нови и интересни начини за
реализиране на допълнителни приходи и подпомагане на комерсиални или
некомерсиални проекти. Дали е въпрос на финансова изгода или социална
нагласа – въпрос на проект и лична преценка на всеки потенциален
инвеститор.
Груповото финансиране е ниша, която става все по – популярна особено за
малкият и среден бизнес, който често за да намери финансови средства се
бори с банковата система за отпускане на заеми и доказване на
платежоспособност и на добър бизнес план и стратегия за развитие на
дейността.
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При груповото финансиране всичко опира до добро представяне на
интересната идея, проект и останалото е въпрос на лично усещане от страна
на потенциалните инвеститори.
Всъщност модела е доста прозрачен, тъй като никой нищо не обещава,
единствено се представят добрите намерения за реализация на успешен
проект. Тук идва разликата в някои от моделите на групово финансиране. При
едни инвеститорите получават дял от проекта, тоест стават вид акционери и
при успешната реализация на проекта, получават дивиденти от реализираните
приходи. При другият тип проекти за групово финансиране, потребителите
инвестират средства, без да получават нещо в замяна, единствено символични
награди в знак на благодарност за направената инвестиция.
Основното и в двата случая, е че риска от финансирането на проекта се
преценя самостоятелно от потенциалния инвеститор и не е въпрос на
доказване на финансова стабилност на предприемача, за да му бъде гласувано
доверие, тук доверието се печели от добрата идея и потенциала зад проекта.
Интересно е да се отбележи, че този тип проекти в миналото са съществували
под формата на дарения към кауза. Развитието на интернет обществото ги
трансформира, като им предоставя по-широка гласност и публичност,
наличността на социалните мрежи и все по-социално въвлеченото общество
дава възможност на всеки желаещ да се включи с минимална сума според
възможностите си.
Финансовите специалисти, които наблюдават развитието на тази услуга във
Великобритания прогнозират, че в рамките на следващите пет години този
модел на финансиране ще се превърне в основен начин за набиране на
средства и стартиране на нови компании и бизнес инициативи.
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Как работи груповото финансиране?
Първото нещо, което Ви е необходимо в тази насока е да намерите найподходящата за Вас онлайн платформа за групово финансиране. В световен
мащаб има няколко наложени вече платформи, на които ще обърнем
внимание по-късно.
При избора на платформа трябва да съобразите типа на Вашият проект – дали
той да бъде от типа с предоставяне на дял на инвестиращия в проекта или с
предоставяне на награда за предоставено финансиране. В различните
държави има различни законови ограничения в тази насока, поради което почесто срещаният вариант е този с наградите.
Следваща стъпка е публикуването на проекта на уеб сайта. Тази стъпка е от
критично значение за проекта, тъй като от описанието и снимковият материал
в голяма степен зависи успеха на проекта.
MarketKing.BG

Стр. 4

Краудфъндинг 101

Разбира се, съществен фактор играе и сумата, която Ви е необходима за да
осъществите проекта и времето за което тя трябва да бъде събрана.
Ако в уречения срок сумата не бъде събрана, всички инвестирани средства се
връщат на инвеститорите и в този случай предприемача търси друг начин за
реализиране на своята идея. Типично собствениците зад платформата за
групово финансиране таксуват определен процент от сумата, която трябва да
бъде събрана – това също трябва да се вземе под внимание при определяне на
необходимата сума за реализация, като в случай че сумата не бъде събрана, то
комисионна също не се дължи или начислява.
Споменахме за наградите – имайте предвид, че се определят различни такива
според сумата, която е инвестирана. За по-малки суми се определят едни
награди, за по-големи суми по-големи, тоест градацията и самите награди
трябва също да бъдат внимателно подбрани, така че да представят
допълнителен стимул в тази насока.
До тук описахме процеса по публикуване на проект за финансиране. При
инвестирането също има специфики.
Както вече споменахме – инвеститорите сами си определят сумата, която ще
вложат за реализацията на проекта, както и сами преценят кой проект да
подкрепят. При представяне на проектите в уеб сайта стандартно всеки един
има така нареченият progress bar – визуален инструмент, който представя
графично каква част от проекта е финансиран. Веднъж финансирал проект,
потребителя получава редовно информация за статуса на проекта.
Интересно е да отбележим и факта, че е възможно при повечето платформи
да бъде инвестирана по-голяма сума от предварително дефинираната, като
това е достъпно за този, който финансира последен – тоест който инвестира
сумата за завършване на проекта, може да я надвиши, след което последващо
инвестиране от други инвеститори е невъзможно. Така често можете да
видите статус на финансиране на проект 105%.
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Сфери на групово финансиране
Могат да се определят няколко основни насоки в които се набират средства за
групово финансиране:





Артистични проекти – изложби, музикални клипове, записи на албуми
и други подобни, които имат по-скоро за цел да подкрепят различни
сфери на изкуството.
Бизнес проекти – малки компании или новостартиращи такива
Изобретения – често това е изработка на ръчни изделия, като в този
вариант се преминава все повече към електронна търговия, тъй като се
представя цена на всяко изделие и всеки желаещ може да си поръча или
подкрепи разработката им или човека, който ги прави. В тази сфера има
още един тип платформи за групово финансиране, където инвеститора
финансира проект за изработка на авторско изделие или изобретение и
след неговата изработка то се пуска за продажба онлайн и печалбата се
поделя между инвеститорите повярвали и подкрепили идеята.
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Всичко, което трябва да знаете за една успешна crowdfunding
кампания
Crowdfunding-ът е добър начин за предприемачите да стартират свой бизнес
без влагането на големи средства. Този вид финансиране дава възможност на
хората да стартират своите начинания при наличието на добър бизнес план и
прилична идея, с която да съберат очите на хората и да вземат максимално
количество пари.
В тази статия ще ви представя Нейтън Ресник. Той е основател на
часовникарска компания Yes Man и сътрудник в Entrepreneur.com
Продължете да четете надолу, за да разберете как Нейтън е стартирал бизнеса
си и е направил успешна кампания в Kickstarter – най-големият сайт за
crowdfunding финансиране.
Ето какво споделя той:
Нямахме пари да финансираме производството когато стартирах моя стартъп
– Yes Man. Именно за това се обърнахме към Kickstarter. Хората ни
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подкрепиха, като заявяваха предварителни поръчки за нашите часовници и
така събрахме достатъчни средства, за да започнем производствения цикъл в
стартъпа.
Сега работим върху втората си crowdfunding кампания за начало на
производство на новата ни серия слънчеви очила. След стартирането на две
успешни подобни кампании научих доста неща за този вид финансиране и ще
ги споделя с вас. Продължете да четете, за да научите всичко, което трябва да
знаете, за да стартирате успешна crowdfunding кампания, в който и да е сайт.
1. Разработване на вашата история
Много важно за краудфъндинга са историите. За разлика от традиционните
сайтове, които се фокусират върху продукти, хората в сайтовете като
Kickstarter или Indiegogo искат да знаят каква е вашата история и как искате
да постигнете желания резултат с кампанията си. Обяснявайки защо имате
нужда от тяхната подкрепа е също толкова важно, колкото и продукта, за
който се събира инвестиция.
2. Направете свое видео резюме
В такъв вид кампании видео резюмето е много важно, за да накара хората да
дадат парите си на вас. В своето видео може да използвате част от историята
си или нещо друго, което може да ви помогне с цел да бъдете по-интересни
на аудиторията, както и потенциалните инвеститори. Аз лично ви
препоръчвам клипа да е в рекламен формат в порядъка на 30-40 секунди. В
Yes Man за подобен клип работихме над 30 часа, докато най-накрая харесаме
финалния вид на видеото. Отделете си достатъчно време за резюмето.
3. Представете снимки на продукта
Представянето на вашия продукт също много важно в crowdfunding
финансирането. Снимките се толкова важни колкото и видеото, което трябва
да заснемете. За кампаниите си в Yes Man използвахме снимки от
професионален фотограф. Така, че ви препоръчваме да направите същото.
Качеството на снимките ще се хареса на потенциалните инвеститори. Все пак
вашият продукт е вашата “рожба”.
4. Вашият уеб сайт
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Наличието на собствен сайт на компанията ви или на самият продукт не е
толкова важна, но аз лично ви препоръчвам да направите. Дори и да не
можете, може да наемете някой, който ще ви свърши добра работа. Всичко от
което се нуждаете е една landing страница и представяне на бизнеса и
продукта ви.
5. Представяне
Сайтове като Kickstarter използват свои условия, които съответно регулират
това кои кампании могат да започнат да събират средства и кои не. Те не
приемат всякакви crowdfunding проекти. Това може да е очевидно за много
хора, но когато ние стартирахме, за нас не беше никак очевидно. Процесът на
одобрение може да отнеме няколко дни и може да се наложи да се направят
някои промени в кампанията ви. Бъдете сигурни да представите кампанията
си поне 2 седмици преди самото започване на финансирането.
6. PR акция
Една често пренебрегвана част от този вид финансиране е
разпространяването. Повечето хора вярват, че техните кампании ще станат
известни от само себе си. Но никак не са прави. Важно е да споделите за
кампанията си тук-там. Може да се свържете с медиите, да пуснете евтина
реклама в няколко уеб сайта или другаде, където може да ви забележат бързо.
Ние от Yes Man препоръчваме рекламата във Facebook или Google, тъй като
там може да таргетирате рекламите си, за да попаднете на точните хора.
Краудфъндингът е идеалният начин за въвеждане на нови продукти на пазара.
Той ви дава възможност да прецените търсенето и да помогнете на
финансирането си, както и производственият цикъл. Бъдете сигурни, че
знаете как да започнете подобна инициатива, как ще се произвежда продукта
и колко ще струва.
Въпреки че десетки кампании надминаха тяхната crowdfunding цел, много
повече се провалят незабелязано. Използвайки тези стъпки се надявам да сте
по-успешни дори и от мен в следващите си кампании използвайки силата на
тълпата.
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Ето ви 4 неща, за които трябва да знаете, преди да искате парите на
хората.
Краудфъндинга проправи нов път за предприемачите при набирането на
капитал за своите бизнеси и е генерирала милиарди долари за стартъп
индустрията. Някои го правят добре, други не се справят толкова добре,
колкото очакват. Пример за това е Нюйоркската опера, която пуска кампания
в Kickstarter, за да събере 1 милион долара, за да не затвори врати през
лятото на 2013-та година. След кампанията, която протича 22 дни, те събират
малко над 300 000 долара и трябва да обявят банкрут и да затворят.
Предприемачите могат да научат ценни уроци от провалите на други
компании, които използват crowdfunding като метод на финансиране.
Първо, NYCO (Нюйоркска опера) не са дефинирали за какво ще използват
парите, които съберат. Kickstarter заявяват, че сайтът не е, за да се използва за
директна благотворителност или финансиране на кауза, следователно един
проект от неправителствена организация трябва да има ясна цел и да се
съсредоточи върху това, за което се създава. Второ, кампанията започва едва
девет дни преди началото на сезон 2013-14, която е трябвало да се финансира.
Някои смятат, че лошото планиране и късното начало на кампанията са
довели до неуспеха на операта. Това показва как липсата на разбиране и
подготовка може да доведе до слаби резултати в онлайн кампаниите чрез
crowdfunding.
Как да направите нещата по правилният начин? Преди да скочите в
crowdfunding-a, ето 4 неща, които трябва да знаете.
1. Краудфъндинга не е подходящ за всички – имате три възможности.
1. Crowdfunding-дарение. Хората допринасят за една кауза или кампания,
когато вярват в нея и не очакват възвръщаемост от парите, които са
дали. Те просто искат да помогнат. Това е идеална възможност за
филантропите или тези, които искат да подкрепят тяхната общност.
2. Награден crowdfunding. Този вид краудфъндинг се използва най-често
от музиканти, филмови продуценти и ново възникващи потребителски
стоки. Така те са възнаградени с прототипа или друга материална
награда.
3. Дългов crowdfunding. Това включва лица или организации, които се
нуждаят от заеми и ги връщат с лихви. Тези видове кредити са все поMarketKing.BG
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популярни, особено от предприятията, които искат да се разширят, но
не им достигат средствата от собствения капитал в тяхната компания.

2. Crowdfunding има своите правила и разпоредби, които трябва да
следвате.
Добавянето на вашата кампания във сайт за краудфъндинг може да изглежда
лесно, но изобщо не е така. Трябва да спазвате регулаторните изисквания на
този вид финансиране. Работата над вашата кампания фактически започва
доста преди да я добавите в сайт за краудфъндинг. Социалните мрежи са се
превърнали в мощен (и безплатен) маркетингов инструмент за изграждане на
инерция и насърчаване на обвързването с потребителите. Отделете време, за
да развиете вашата мрежа. Това е лична инвестиция, която трябва да опитате
да постигнете.
Дори и след това трябва да направите проучване какъв тип кампания да
използвате, както и точно кой сайт за краудфъндинг ще използвате. Отделете
малко време и се уверете, че сте разбрали за съответствието с нормативните
изисквания, необходими за вашата кампания. Консултирайте се с адвокат, ако
имате въпроси. Има много инструменти и ресурси, които ще ви помогнат, за
да се информирате достатъчно като книги, блогове, видео клипове, така че се
възползвайте от тях.
3. Не трябва да краудфъндвате без бизнес план.
Съществуването на подходящ бизнес план е важно, особено, ако искате да
получите максимума от краудфъндинг кампанията си. Искате ли
инвеститорите да знаят, че сте сериозни? Инвеститорите искат да знаят за
вашите приоритети и че имате не само страхотна идея или продукт, но и
знаете как точно ще го постигнете във времето. Наличието на бизнес план
може да вдъхне доверие на инвеститора. Колкото повече информация има във
MarketKing.BG

Стр. 11

Краудфъндинг 101

вашият бизнес план, толкова по-добре. Ясно обяснете за бизнес целите си и
как искате да ги постигнете.
4. Не забравяйте за краудфъндинга дори и след като сте получили
нужната инвестиция.
Ако кампанията ви е завършила и е била успешна, работата ви не е завършена
изцяло. Не спирайте вашите комуникации с хората след това. Споделяйте в
социалните мрежи за вашият прогрес и не губете инерция. Останете
съсредоточени и се уверете, че инвеститорите ви са добре осведомени.
Следвайки тези насоки ще избегнете повечето клопки, който този вид
финансиране може да ви сблъска. Изборът на правилната стратегия за този
вид финансиране на вашия бизнес, ще ви позволи да определите вашите
нужди, набирането на капитал и степента на участие, което бихте искали да
имат сътрудниците ви. И финално, наличието на ясен бизнес план ще ви
позволи да съберете нужните средства, но разбира се гаранция не винаги има.
Важното е да свършите вашата част от задачата.
Да използваш тълпата, за да помагаш на бедните
Crowdfunding движението стартира през началото на новия век като
инициатива за микрофинансиране. Обаче, едва преди две-три години стана
модерно да се правят различни кампании търсещи финансиране. Един от
първите и най-големите сайтове за подобен тип микрофинансиране е
Kiva.org
Днес има стотици crowdfunding платформи, предлагащи на хората
възможност да предоставят финансовата си подкрепа на кръг от фирми,
организации и проекти.
Например, във Великобритания има стартирала благотворителна
организация, наречена For Common Cause, която създава мост между хората в
неравностойно положение и хората, които искат да ги подкрепят, било то
финансово или по друг възможен начин. Идеята е, че хората може да се
свържат директно с ентусиазирани предприемачи готови да им помогнат, за
да стартират или продължат своето така наречено микропредприятие.
Сайтът на тази благотворителната организацията работи с младежи на
възраст между 18 и 30 години, които са от райони с ниски доходи или са
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имали някакъв вид трудности в живота си, като бездомност или домашно
насилие.
Както и при други crowdfunding сайтове, можете да прегледате списъка с
проекти и предприемачи, да намерите нещо, което ви харесва и да се
свържете с човека или хората, които стоят зад това директно. Подкрепа
попада в една от следните три категории:
1) Доброволчеството
2) PR & Маркетинг подкрепа
3) Финансова подкрепа, независимо дали е в парично изражение или даряване
на оборудване
Както и при другите crowdfunding платформи, тези които подкрепят дадено
предприятие са възнаградени с неща, като например продуктите, създадени от
предприятието.
Концепцията на сайта на благотворителната организация е създаден от Карън
Сноу. Тя е бивш работник в дом за социално слаби и е искала да помогне с
намаляването на бедността. Тя е искала да даде на желаещите, но нямащи
възможност хора да стартират бизнес, да финансират своите идеи и като цяло
да се измъкнат от калта.
Нейната цел – да предостави на хората средство, чрез което те да могат да
решават проблемите, пред които те самите са изправени, като им предоставя
ресурси и подкрепа, за да им се даде възможност и реализация.
Определено това е организация, която трябва да се погледне и да се следи!
Посетете и разгледайте сайта на For Common Cause.
4 урока, които не те учат в краудфъндинг училището

Краудфъндинга продължава да набира сила през последните години и според
последното изследване на Market Wired има над 1250 сайта за групово
финансиране в световен мащаб. Отново според това проучване, средствата
чрез подобни платформи събрани до края на 2015 година надхвърля 30
милиарда долара. Интересно е да се спомене, че краудфъндинга като метод за
финансиране спокойно се конкурира с големите компании за рисков капитал.
MarketKing.BG
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Най-популярните платформи си остават и първите, които стартирали, а това
са Kickstarter и Indiegogo. Разбира се има и други добри сайтове, които могат
да ти свършат полезна работа при финансиране на следващият ти проект.
В допълнение към финансирането, добрата новина е, че всички тези
платформи предоставят възможност на предприемачите да усъвършенстват
своите маркетингови стратегии, да получат качествена обратна връзка от
своите клиенти и да подобрят видимостта си за другите видове финансиране.
Докато всичко това изброено дотук е доста добре за предприемачите, то не
значи, че всичко свързано с краудфъндинга е розово. Не значи, че всеки
проект, който предложиш за финансиране ще достигне до целта си. Има доста
предизвикателства, пред които ще се изправиш, когато предприемеш подобен
ход, използвайки метода на групово финансиране. Тук съм подбрал няколко
урока за краудфъндинга, които трябва да имаш предвид преди да се метнеш в
дълбокото.
Не подценявай стойността на финансирането, което трябва да търсиш
Едно от предимствата на професионалните инвеститори е да знаят горе-долу
колко средства могат да им струват техните маркетинг стратегии, инвентар и
персонал. Понижаването или завишаването на търсените средства могат да
убият доверието в теб и проекта ти. Ако не знаеш колко точно средства ще са
ти необходими за успешното финансиране на идеята е нужно да се допиташ
до опитни финансови съветници.
Бъди готов за комуникация с множеството от неопитни инвеститори
Всеки предприемач знае колко е трудно да се комуникира с повече от един
инвеститор. С краудфъндинга, това число може да достигне до стотици.
Всеки от тези хора има определени очаквания и иска определени резултати.
Наличието на бизнес план е задължително
Много нови предприемачи вярват в мита, че един бизнес план не е толкова
необходим и може да бъде пропуснат, когато се използва краудфъндинг като
метод за финансиране. Всъщност наличието на подобен план е от
изключително голяма важност и може да донесе само до плюсове в
набирането на средства.
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Бъди внимателен за своята интелектуална собственост
Краудфъндинг платформите нямат споразумения за справяне с евентуалните
проблеми около интелектуална собственост. При наличието на големи маси
от потенциални инвеститори, не може да се предвиди кой може евентуално да
открадне идеята ти и да я реализира, ако ти не успееш първи.
Заключение
Въпреки всичко, трябва да се знае, че краудфъндинга като метод за
финансиране ще продължи да съществува дълго време. Груповото
финансиране все още е привлекателен метод за инвеститорите и бизнесите,
които търсят свежи идеи. Но, както всяка възможност и тази крие много
подводни камъни.
Шансовете за успех са 50 на 50. Много от стартъпите използващи подобни
платформи за групово финансиране не успяват да постигнат целите си дори и
със събраните средства. При наличието на подобни шансове не можеш да
позволиш да се правят подобни грешки с твоя проект. Грешките, които
другите правят трябва да бъдат урок и за теб!
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