
Türkiye’nin Lider Kitlesel Fonlama Platformu

Projen hayat bulsun. Sorunsuzca. Kendi dilinde.

KİTLESEL FONLAMA 101

www.fongogo.com
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Kitlesel Fonlama

www.fongogo.com

• Kitlesel fonlama, dijital fonlama platformu olarak, bir girişime, projeye ve bireylere fon veya

sermayenin sağlanması için pek çok küçük desteği bir araya getiren yeni nesil bir fonlama

sistemidir.

• Kitlesel fonlama en yeni ve en hızlı büyüyen alternatif yatırım metodlarındandır. Şunları

içerir:

 Fon toplamak

 Fikir ve konseptlerin gerçek dünyaya uygulanabilirliğinin kanıtlanması (PoC)

 Bilinirlik arttırmak, pazarlama ve ön-satış
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Kitlesel fonlama yeni finans modelleri arasında potansiyel olarak en yenilikçi
olandır
Goldman Sachs (March, 2015), The Future of Finance

…2025’e kadar, dünyada kitlesel fonlamanın potansiyel büyüklüğü küresel girişim
sermayesi yatırımlarının 1.8’i kadar olacak
The World Bank (2013), Crowdfunding’s Potential for the Developing World

…kitlelerin gelecek yıllarda dalga yaratmaya devam edecek pazar olması
kaçınılmaz
Forbes (March, 2016) The Rise Of Investment Crowdfunding

“

“



Kitlesel Fonlama Türleri

www.fongogo.com
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• Hayırsever / sosyal fayda

• Bağışçılardan STK’lara para akışı

• Finansal geri dönüşü yok

• Yatırımcılardan fon arayışındaki 

şirketlere para akışı

• Şirketten çıkış ve kar payı dağıtımı 

şeklinde finansal geri dönüş

• Borç verenlerden borç alanlara para akışı 

(şirketler veya bireyler olabilir)

• Getiri ve faiz şeklinde geri dönüş

• Maddi değeri olan/olmayan ödüller 

• Fonlama karşılığında ön-satış ve ürün/hizmet 

satın alma

• Destekçilerden bireylere veya küçük ölçekli 

işletmelere para akışı(müşteri olabilir)



Proje Oluşturma – Kampanya Öncesi

www.fongogo.com

• Bütçe & Süre

• Hakkında

• Video

• Ödüller & Destek Seviyeleri

• Launch & Promosyon
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Proje Oluşturma – Bütçe & Süre
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• Esnek fon vs. Sabit fon

• Proje giderlerini hesapla

• Kargo bedelini, şirketsen KDV gibi ekstra ücretleri hesaba kat

• Ulaşılabilir hedef belirle, bütçen büyükse küçük projelere böl

• Direk olarak ulaşabileceğin kitleyi düşün

• Projen yayına girmeden önce hedefinin %30unu yakın çevrenden bulacağından emin

ol

• Süre: STKlar için 90 güne kadar, birey ve şirketler için 60 güne kadar

• Platform & ödeme sistemi hizmet bedelleri, KDV, kargo ücretleri
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Proje Oluşturma – Hakkında
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• Fikrini geliştir

• Ne gerçekleştirmek istiyorsun? Nasıl yapacaksın? Katma değerin nedir?

• Hedef kitle?

• Projeni diğerlerinden ayıran özellikler

• Aradığın fonu nerde kullanacaksın?

• Hikayeni oluştur

• En önemli bilgiler öncelikli

• Kısa ve net

• Açık ve samimi

• Kendinden ve ekibinden bahset

• Bütçeni kullanacağın yerlerin detayları önemli

• Metnini fontsal ve görsel olarak zenginleştir

• Metnini çevrene okut ve geribildirim al

• Takımını oluştur
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Proje Oluşturma – Ödüller
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• Ödül tipleri: Dijital ürün, link, fiziksel ürün, hizmet, deneyim

• Kişiselleştirme önemli

• En çok destek olunan seviyeler 50-250TL bandı, daha yüksek bedeller için yaratıcı

olmalısın

• Destek seviyeleri arasında uçurum olmasın

• Ödüllerini limitle, çok fazla ödül akıl karıştırır

• Min. 3 ödül, Max. 9 ödül

• Projene uyumlu ödüller

• Ödül miktarları

• Realistik ödül ulaştırma süreleri

• Platform & ödeme sistemi hizmet bedelleri, KDV, kargo ücretleri
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Proje Oluşturma – Video
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• 40 saniye – 3 dakika

• İlk 30 saniye önemli

• Çekim öncesi konuşma metni hazırla

• Videoda sen de ol

• Yüksek çözünürlülük ve ses

• Başta yada sonda aksiyona çağıran slogan kulan

• Caption yada alt yazı kullanabilirsin

• Profesyonel hizmet alabilirsin – maliyeti bütçe hedefine ekle

• Video oluşturma uygulamaları
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Proje Oluşturma – Launch & Promosyon
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• Hedef kitleni listele – Aile, arkadaşlar, bloggerlar, influencerlar, online gruplar,

forumlar, message boards, FB sayfaları

• Promosyon içeriğin hazır olsun

• Farklı iletişim stratejileri – 1., 2. ve 3. çember

• Word of Mouth – Merak Yarat

• Erişimin varsa medyayı kulan

• Sosyal medya stratejisi

• Mailing stratejisi

• Güncellemeler

• Haftanın ilk yarısı launch etmeyi düşün
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Kampanya Esnasında
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• İlk ve son hafta çok önemli!

• İlk 48 saatte en yakın kontaklarına ulaş ve desteklerini al, SONRA 2. ve 3. çembere

duyuru yap

• İlk gün en az 1 destekçi

• İhtiyacının 1/3ünü sürenin ilk 1/4ünde bulmaya çalış

• Mailing ve sosyal medya üzerinden duyuru (içerik ve sıklık)

• Direk mailing sosyal medyadan daha etkili

• Çevrenden postlarını paylaşmalarını iste

• Destekçilerini kulan

• Geribildirimlere göre yeni ödüller ekleyebilirsin

• Destekçilerini güncellemelerle bilgilendir

• Son hafta herkesi aksiyona çağır - aciliyet hissi
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Kampanya Bitiminde
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• Bütçeni dikkatli kulan

• Belirttiğin zamanlarda ödülleri destekçilere ulaştır

• Sürelerde değişiklik olursa destekçilerini güncelle

• Kargo ve posta maliyetleri

• Kampanya sayfandan destekçilerinle sürekli kontağa geçebilirsin – onlar senin

gelecekteki müşterilerin!

• Büyük düşün – destekçilerini ilerideki projelerinde kullanabilirsin
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Yaratıcı Ödül Örnekleri
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• Kişiselleştirilmiş karışık kasetler

• Yaratıcı süreçleri anlatacağın bir bisiklet turu

• Stüdyo ziyaretleri

• Yemek Fotoğrafçılığı

• 15 dakikalık podcast şöhreti. Bir destekçinin seninle ortak röportaj yapmasına izin ver.

• Destekçilerin gelip seninle sanat yapmasına izin ver

• İsim hakları öner

• Bir sonraki hikayenin olay örgüsünde destekçilerini yaz

• Araç arkası stickerlar

• Destekçilerine bitki hediye et

• Bir destekçiye bağlan ve bir projenin hayata geçmesiyle ilgili ipuçları vereceğin 30 dakikalık bir

telefon görüşmesi yap

• Dekore edilmiş bardaklar

• Kişisel yemek tarifleri

• Kulis girişleri ver

• Bir destekçinin köpeğinin ismini yaptığın bir tasarıma veya modele ver

• Giyilebilir sanat. Bez ayakkabılara ya da kot cekete özel baskı yap.

• Stilini paylaş. Destekçilerine kişisel stil önerilerinde bulun ve dolap temizleme ipuçları öner.

• Skype üzerinden dersler. Destekçilerine bir ‘101’ oturumu yap.

• El yazılı karpostallar- turnenizdeki duraklardan gönderilmiş
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Daha Fazla Bilgi
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Daha Detaylı Bilgi için:

www.fongogo.com websitesinde footerda:

• Fongogo Proje Yürütme Rehberi

• Fongogo Video Hazırlama Rehberi

• Sıkça Sorulan Sorular

• Sorular için: info@fongogo.com
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