CROWDFUNDING

Què és el CROWDFUNDING?
Mètode de finançament col·lectiu per un determinat projecte-objectiu que presentem tenint
clar la quantitat necessària per sufragar el cost.
Els diners són aportacions per part dels mecenes i poden tenir valors econòmics diferents.
Els mecenes reben per part nostra un obsequi en funció de la quantitat de diners que aporten
al projecte.
Un exemple molt proper:
L'estàtua a la afició va ser pagada per la pròpia afició i aquests rebien un diploma i una mini
estàtua rèplica. També l'orgull de sortir per sempre a la pròpia estàtua.
Hi havia diferents aportacions en funció de si era persona individual, família, penya, etc.

Projecte de CROWDFUNDING?
Plantejar OBJECTIUS principalment de caire social i esportiu que puguin il·lusionar el soci i
aficionat per tal de finançar-los mitjançant un sistema crowdfunding.
Alguns possibles objectius per a trobar finançament:
•

Crear una secció (Hockey, Futbol sala...)

•

Patrocinar Equip femení.

•

Cantera.

•

Campanya de TV per a aconseguir socis.

•

Mosaic per a un partit.

•

Millores (obres) a la Ciutat Esportiva Dani Jarque.

•

Esdeveniment de MKT o Social.

•

Merchandising.
El projecte es decidirà mitjançant votació exclusiva pels socis del R.C.D. Espanyol

Exemple de CROWDFUNDING

OBJECTIU: Creació del museu del RCDE
•

Pressupost necessari: 180.000 € + despeses* = 200.000 €

•

Temps per a aconseguir l’objectiu: 1 temporada

*Despeses: regal, publicitat, comunicació.

Aportacions i contraprestacions:

TRAM

APORTACIÓ

CONTRAPRESTACIÓ

1

5€

Clauer Commemoratiu

2

30 €

Clauer + entrada a 1 partit

3

50 €

Clauer + 2 entrades a 1 partit

4

200 €

Clauer + 4 entrades + placa

5

1.000 €

Clauer + 4 entrades + placa seient Cornellà

6

10.000 €

Tot + llotja per partit RCDE vs FCB o RM

Finançament:
Els estudis parlen que la aportació mitjana és de 49 € per persona.
Per obtenir els 200.000 € necessaris per crear el museu de l’Espanyol i segons la mitjana
d’aportacions, es necessiten 4.082 mecenes.
En aquest pressupost estan contemplades les despeses necessàries per fer els obsequis segons
les aportacions i obtenir un guany de 180.000 € que suposa el cost real de la creació del
museu.
Mecenes:
Aportacions de “pericos de cor”.
Aportacions de turistes o no pericos. Creiem que podem generar un vincle simpàtic que amb
una aportació modesta es sentin vinculats al RCDE = possibles futurs socis.
Imports:
Cada mecenes podrà aportar tant capital com vulgui sense límit d’aportacions
S’estableix un mínim molt petit per tal d’aconseguir molta gent que recolzi el projecte i faci
costat una vegada sigui dut a terme
Una vegada assolit l’import estipulat no s'ingressarà més pel projecte en qüestió
Timming Projectes:
Inicialment establim un sol repte que tingui tota una temporada de marge per a assolir
l’objectiu
Si s'aconsegueix l’objectiu abans del temps establert es començarà a obrir el crowdfunding per
a un altre projecte.

Plataformes per a fer efectiu el pagament:


Utilitzarem eines ja conegudes en plataformes d'Internet reconegudes en temes de
crowdfunding.

•

Botigues i oficines pròpies del RCDE.

•

Taules als accessos a l'estadi amb personal voluntari.

•

Aprofitar els mitjans de projectes com el Perico Turista o d’altres.

