Vaša kampanja množičnega investiranja s platformo CONDA

Spoštovani,

Veseli smo, da boste v sodelovanju z nami izvedli vašo kampanjo za množično investiranje.
Tukaj boste našli našo CONDA ponudbo s paketom storitev, kot tudi izbirne dodatne storitve. Iz vseh
skupaj lahko izberete in sestavite paket, ki najbolj ustreza vam in vašim potrebam.
Če imate kakršnakoli vprašanja ali iščete dodatne informacije, lahko kadarkoli stopite v stik z nami preko
elektronske pošte in odgovorili vam bom v najkrajšem možnem času.
Veselimo se vaše uspešne kampanje za množično investiranje!

Lep dan vam želim,

MARINA MARKEŽIČ
Innovation Scouting
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Kako vas podpiramo pri izvedbi financiranja vaše ideje, njenega marketinga in vas vodimo do
uspeha.
Kampanja množičnega investiranja vam poleg potrebnih finančnih sredstev zagotavljajo izjemno dodano
vrednost.
Prednosti za vas:
•

Zbrana finančna sredstva vam olajšajo nadaljnje financiranje preko bank in ostalih načinov
zbiranja finančnih sredstev.

•

V sklopu kampanje za vaš projekt in izdelke izve širok krog ljudi.

•

Kampanja vam omogoča, da si ustvarite bazo strank že v samem začetku delovanja.

•

Z investitorji in potencialnimi strankami ste v tesnem stiku in prejemate povratne informacije iz
prve roke.

•

Investitorji se bodo izdatno potrudil, da nudijo podporo vaši ideji, saj so osebno vpeti v uspeh
projekta.

•

V idealnem primeru investitorji postanejo ambasadorji vaše blagovne znamke.

Kaj o nas pravijo stranke:
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S CONDA množičnim investiranjem dobite več kot le financiranje.
Z množičnim investiranjem CONDA naslavljate veliko število oseb, ki nato investirajo v vaše podjetje in
projekt.
Naslednja prednost platforme CONDA in s tem dostopa do množičnega investiranja je, da poleg kampanje
za množično investiranje in s tem zbranih sredstev, ki so investirana v vaše podjetje, pridobite močen
marketinški učinek v javnosti, s pridobivanjem pozornosti skupnosti okrog vas, zaradi pisanja medijev o
vašem podjetju in projektu in s tem dosega širše javnosti.
Prav tako imate s kampanjo priložnost ustvariti lastno bazo strank in poslovnih partnerjev oziroma si
povečati že obstoječo in poleg tega pridobiti lojalnost vaših strank.
Vsak zainteresirani investitor pomaga vašemu podjetju do uspeha ali z nakupom vaših produktov ali z
njegovo komunikacijsko podporo v njegovem okolju.

Uspešna kampanja množičnega investiranja mora biti načrtovana, pripravljena in objavljena pravi
trenutek in seveda vam bomo v pomoč in podporo na vsakem koraku vaše kampanje.
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Korak 1: Naročilo.
Najprej naročite storitev, podpišite prejeto ponudbo in nam jo posredujte.
Korak 2: Podrobno načrtujte kampanjo množičnega investiranja. Pri tem smo vam v pomoč.
Po naročilu in posredovanju potrebnih informacij vam bomo pomagali pri pripravi vaše kampanje
množičnega investiranja. Če nimate na voljo zadostnih sredstev, vas lahko podpremo s katero od naših
dodatnih storitev.
Korak 3: Postavite vaš projekt na platformo CONDA
V skladu z dogovorom, bo vaša kampanja za množično investiranje aktivirana na naši platformi: vsak
zainteresirani investitor bo lahko v vaše podjetje investiral od 100 EUR dalje.
Da bi prepričali čim več ljudi, da investirajo v vaš projekt, bomo hkrati tudi mi izvajali marketinške aktivnosti.
Seveda to zahtevana popolno zavezanost in zavzetost vaše ekipe! Če potrebujete dodatno pomoč pri
načrtovanju in izvajanju oglaševalske kampanje, smo vam na voljo z našim širokim omrežjem in strokovnim
znanjem ter izkušnjami.
Korak 4: Financiranje z vašim sveže pridobljenim kapitalom in še veliko več
Zaključek financiranja kampanje. Če meja financiranja ne bo dosežena, se sredstva vlagateljev ne bodo
prenesla. Zbrana sredstva bodo v celoti vrnjena investitorjem.
Korak 5: Pridobite dodatno upravljalno podporo CONDA storitev po zaključku kampanje.
Vašemu podjetju pomagamo pri pravnih zadevah, ki se tičejo pogodbenih obveznosti, ki morajo biti
izpolnjene po zaključeni kampanji;







pomoč pri pripravi četrtletnih poročil na eni strani;
podpora pri pripravi letnega poročila za vlagatelje;
priprava in obdelava izplačil vlagateljem;
upravljanje registra vlagateljev;
prva kontaktna točka za vprašanja vlagateljev;
podpora pri komunikaciji z vlagatelji.

Pregled stroškov kampanje:

3500,00 €

7,5 %

1,5 %
*Cene ne vključujejo DDV.
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Tukaj najdete pregled naših storitev
Naziv

Opis

Predstavitev na platformi

Vaš projekt predstavimo na naši platformi za množično
investiranje.

Model sodelovanja in pogodba

Vse pogodbe prejmete v pregled.

Formalni pregled in odobritev

Pregledamo razumljivost in jasnost vaših besedil.

Smernice in napotki
Dejavna komunikacija

Prejmete digitalne smernice in napotke za uspešno upravljanje
svoje kampanje.
Vaš projekt predstavimo na naših družbenih omrežjih, kot tudi
v našem vseevropskem e-novičniku.

Dogodki

Vaš projekt skupaj z vami predstavimo na vseh dogodkih
CONDA, kot tudi vseh zunanjih dogodkih, kjer je le-to mogoče.

Svetovanje: predstavitev platforme

Svetujemo vam za najboljšo predstavitev vašega projekta na
platformi CONDA.

Naročilnice

Prejmete obrazce, da lahko potencialni investitorji svoje
investicije oddajo tudi brez povezave.

Novice/blog

Vaše novice in novosti objavimo na naši domači spletni strani,
kot tudi na vaši projektni strani v razdelku Blog.

Projektni letak

Po potrebi vam priskrbimo tiskane letake za predstavitev vaše
kampanje zunaj spleta.

Aktivnost v družbenih medijih

Vaš projekt predstavimo na naših družbenih omrežjih (npr.
nagradna igra na Facebooku).

Spletno trženje

Vašo kampanjo spodbujamo s ciljnim spletnim trženjem na
Facebooku in Googlu.

Ekskluzivne projektne e-mail novice Vaš projekt ekskluzivno predstavimo naši celotni skupnosti z enovičnikom.
Z veseljem vam podrobnosti razložimo tudi po telefonu ali elektronski pošti.
Pokličite nas: +386 31 467 176 ali nam pošljite elektronsko sporočilo na: marina.markezic@conda.si
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