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1. ΕΙΑΓΩΓΗ 
 

Μια από τισ πθγζσ χρθματοδότθςθσ που αποφαςίςαμε να ςυμπεριλάβουμε ςτο Fundraising Plan του HIGGS που 

ετοιμάςαμε τον Φεβρουάριο του 2018 ιταν το “crowdfunding”. το πλαίςιο αυτό, κάναμε όλεσ τισ απαραίτθτεσ 

προετοιμαςίεσ για να «τρζξουμε» τθν περίοδο 26 επτεμβρίου - 12 Νοεμβρίου 2018 τθν πρϊτθ μασ καμπάνια 

crowdfunding με τίτλο «Empowering Heroes: Ενδυνάμωςθ Ικανοτιτων για Δφο Ελλθνικζσ ΜΚΟ».  

Πζρα από το ίδιο το χρθματικό ποςό προσ ςυγκζντρωςθ, ςτόχοσ μασ ιταν, ςτο πλαίςιο τθσ διαρκοφσ μασ 

προςπάκειασ να ςτθρίηουμε το οικοςφςτθμα των ΜΚΟ, θ ςυγκζντρωςθ ςθμαντικισ, πρακτικισ, πλθροφορίασ για τα 

κρίςιμα ςθμεία μιασ καμπάνιασ crowdfunding.  

Για τον λόγο αυτό ςυντάχκθκε θ μικρι αυτι αναφορά, θ οποία λειτουργεί ωσ το απαραίτθτο ςυμπλιρωμα τθσ 

ζρευνασ «ΜΚΟ και Crowdfunding» θ οποία είχε εκδοκεί τον Ιοφνιο του 2017. 

Οδθγόσ μασ αποτζλεςε θ προςπάκεια να εντάξουμε ςτθν αναφορά όλα εκείνα τα ςθμεία τα οποία ζχουν άμεςο 

αντίκτυπο ςτθν προετοιμαςία και υλοποίθςθ μιασ καμπάνιασ crowdfunding, χωρίσ όμωσ να κουράςουμε. Όπωσ 

πάντα, δε, είμαςτε ςτθ διάκεςθ οποιαςδιποτε οργάνωςθσ να μοιραςτοφμε ακόμα περιςςότερεσ πλθροφορίεσ από 

τθν πρόςφατθ εμπειρία μασ. 
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2. ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ 

2.1 ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ PAYPAL 

 

Δημιουργία Λογαριαςμοφ 

Θ δθμιουργία του λογαριαςμοφ μασ ςτο PayPal ζγινε 

αρκετοφσ μινεσ πριν τον χρειαςτοφμε και για τθν 

καμπάνια μασ ςτο GIVE&FUND. Θα είχε, λοιπόν, 

νόθμα να αναφερκοφμε ςτισ ενζργειεσ που 

ακολουκιςαμε όςον αφορά ςτο PayPal πριν τθν 

ζναρξθ τθσ καμπάνιασ, αλλά και κατά τθ διάρκειά τθσ.  

Πριν την ζναρξη τησ καμπάνιασ  

Αποφαςίςαμε να ανοίξουμε ζναν λογαριαςμό ςτο 

PayPal για τισ ανάγκεσ τθσ οργάνωςισ μασ, κακϊσ 

κεωρείται ζνασ από τουσ πιο αςφαλείσ τρόπουσ για 

οικονομικζσ ςυναλλαγζσ ςτο διαδίκτυο. Ζτςι, λοιπόν, 

δθμιουργιςαμε ζναν εταιρικό λογαριαςμό τον οποίο 

και ςυνδζςαμε με τον τραπεηικό λογαριαςμό μασ.  

Μάλιςτα, για να είμαςτε ςίγουροι ότι λειτουργεί 

κανονικά, πραγματοποιιςαμε και κάποιεσ 

δοκιμαςτικζσ δωρεζσ. 

Θ πρϊτθ μασ εντφπωςθ ιταν ότι θ δθμιουργία ενόσ 

λογαριαςμοφ ςτο PayPal είναι μια ςφντομθ και 

εφκολθ διαδικαςία. Αυτό επαλθκεφεται και από τα 

διάφορα άρκρα που κα βρει κανείσ ςτο διαδίκτυο ςτα 

οποία αναφζρονται και τα βιματα δθμιουργίασ ενόσ 

λογαριαςμοφ. 

Ωςτόςο, μζςα από ςυηθτιςεισ μασ με οργανϊςεισ 

που είχαν ιδθ χρθςιμοποιιςει το PayPal είδαμε ότι 

τελικά δεν είναι τόςο απλι θ χριςθ του. Όταν 

αποφαςίςαμε, λοιπόν, να τρζξουμε τθν πρϊτθ μασ 

καμπάνια ςτο GIVE&FUND και είδαμε ότι όλεσ οι 

χρθματικζσ ςυναλλαγζσ υλοποιοφνται μζςω PayPal, 

ςκεφτικαμε ότι ζπρεπε να είμαςτε όςο το δυνατόν 

καλφτερα προετοιμαςμζνοι για να αποφφγουμε 

προβλιματα κατά τθ διάρκεια τθσ καμπάνιασ.  

Μζςα από αυτό όμωσ κζλαμε να βοθκιςουμε και τισ 

άλλεσ οργανϊςεισ. Γι’ αυτό ηθτιςαμε από τισ ΜΚΟ 

των προγραμμάτων μασ να μασ ςτείλουν τθν εμπειρία 

τουσ από τθ χριςθ του PayPal για να ςτείλουμε όλεσ 

τισ απορίεσ μασ ςυγκεντρωμζνεσ ςτθν εταιρεία. 

Θ ανταπόκριςθ των οργανϊςεων ιταν μεγάλθ και 

πράγματι επικοινωνιςαμε με τθν PayPal ςχετικά με 

τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν αρκετζσ 

οργανϊςεισ. Ανάμεςα ςε αυτζσ ιταν ότι δεν μποροφν 

να λάβουν δωρεζσ από Ελλάδα, ότι υπάρχει όριο ςτο 

φψοσ δωρεϊν που μποροφν να λάβουν (μζχρι 2.500€) 

και ότι δεν γνωρίηουν τι είδουσ δικαιολογθτικά και 

ζγγραφα απαιτοφνται για τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

διαδικαςίασ δθμιουργίασ ενόσ λογαριαςμοφ.  

Ωςτόςο, θ απάντθςθ που λάβαμε δεν ιταν τόςο 

ξεκάκαρθ ενϊ αναφερόταν ςτον ζλεγχο που ζκαναν 

ςτο δικό μασ λογαριαςμό. Καταλάβαμε ότι αυτό που 

κάνουν είναι να απαντοφν ςε ςυγκεκριμζνα 

ερωτιματα και δυςκολίεσ που αντιμετωπίηει ο 

δθμιουργόσ του λογαριαςμοφ και όχι ςε γενικζσ 

ερωτιςεισ.  

Πιο ςυγκεκριμζνα, για τον δικό μασ λογαριαςμό, μασ 

επιβεβαίωςαν ότι δεν κα είχαμε κάποιο περιοριςμό 

ςτο φψοσ χρθμάτων που κα μποροφςαμε να 

ςτείλουμε ι να λάβουμε και ότι δεν κα 

αντιμετωπίηαμε κανζνα ηιτθμα με το να λάβουμε 

δωρεζσ από ελλθνικοφσ λογαριαςμοφσ. Προτοφ όμωσ 

λάβουμε δωρεζσ, λόγω του ότι είμαςτε Μθ 

Κερδοςκοπικι Οργάνωςθ, ζπρεπε να τουσ ςτείλουμε 

μζςω fax κάποιεσ επιπλζον πλθροφορίεσ. Αυτζσ ιταν 

οι παρακάτω: 

 Περιγραφι τθσ οργάνωςισ μασ 

 Αντίγραφο κίνθςθσ λογαριαςμοφ 

 Ζγγραφο που να μασ πιςτοποιεί ωσ Μθ 

Κερδοςκοπικι Οργάνωςθ 

Όταν ετοιμάςαμε το υλικό, προςπακιςαμε να το 

ςτείλουμε μζςω fax, όπωσ μασ ηθτικθκε, κάτι, το 

οποίο τελικά δεν λειτοφργθςε, και ζτςι τουσ ςτείλαμε 

τα ζγγραφα μζςω email. τθ ςυνζχεια, μασ ανζφεραν 

ότι δεν μποροφςαν να δεχτοφν τα αρχεία μζςω email 

και ότι ζπρεπε να τα ανεβάςουμε ςτθ ςελίδα του 

λογαριαςμοφ μασ ςτο PayPal ςε ζνα ςυγκεκριμζνο 

Link. Αφοφ ανεβάςαμε τα αρχεία, τουσ ενθμερϊςαμε 

και μασ απάντθςαν ότι κα επανζρχονταν μόλισ τα 

επεξεργάηονταν. Κάτι που δεν ζγινε ποτζ. Μετά από 

διάςτθμα περίπου ενόσ μινα, επικοινωνιςαμε και 

πάλι μαηί τουσ για να δοφμε αν χρειαηόταν κάτι 
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επιπλζον από τθν πλευρά μασ. Θ απάντθςθ ιταν ότι 

δεν είχαν ακόμα ολοκλθρϊςει τθ διαδικαςία ελζγχου 

των ςτοιχείων. Θ καμπάνια μασ, όμωσ, ιταν καιρόσ να 

ξεκινιςει. 

Κατά τη διάρκεια τησ καμπάνιασ 

Αφοφ ξεκίνθςε θ καμπάνια μασ και είχαμε κάποιεσ 

δωρεζσ, θ PayPal επικοινϊνθςε μαηί μασ για να μασ 

ενθμερϊςει ότι είχαμε λάβει 1.800€ ςτον λογαριαςμό 

μασ και ότι χρειάηονται περιςςότερεσ πλθροφορίεσ 

για εμάσ προτοφ φτάςουμε το όριο δραςτθριότθτασ, 

το οποίο είναι τα 2.500€. Μόνο με τθν παροχι αυτϊν 

των ςτοιχείων, κα μποροφςαμε να ςυνεχίςουμε να 

χρθςιμοποιοφμε τον λογαριαςμό PayPal για να 

ςτζλνουμε και να μεταφζρουμε χριματα. Ενϊ, 

λοιπόν, κεωροφςαμε ότι ιταν κάτι που είχαμε υπό 

ζλεγχο – κακϊσ μασ είχαν ιδθ επιβεβαιϊςει ςτισ 

αρχικζσ μασ επικοινωνίεσ ότι δεν υπιρχε κάποιοσ 

περιοριςμόσ – ζπρεπε και κατά τθ διάρκεια τθσ 

καμπάνιασ μασ να προχωριςουμε ςτισ απαραίτθτεσ 

ενζργειεσ για να αποφφγουμε τυχόν προβλιματα με 

τθ λιψθ δωρεϊν. 

Όταν ςυνδεκικαμε με τον λογαριαςμό μασ για να 

προςκζςουμε τισ καινοφριεσ πλθροφορίεσ ςτο 

εικονίδιο με τισ ειδοποιιςεισ, μασ ηθτικθκε να 

ετοιμάςουμε μια επιςτολι εξουςιοδότθςθσ  “Letter of 

Authorization”, τθσ οποίασ το link δεν λειτουργοφςε. 

Ζτςι, επικοινωνιςαμε και πάλι με τθν PayPal για να 

τουσ ρωτιςουμε και για το ποφ κα μποροφςαμε να 

βροφμε αυτι τθν επιςτολι. 

Θ απάντθςθ ιρκε τθν ίδια θμζρα και μασ 

ενθμζρωςαν ότι ιταν υποχρεωμζνοι να ςυλλζξουν 

και να επαλθκεφςουν τα ςτοιχεία των πελατϊν τουσ  

λόγω ςυμμόρφωςθσ με τουσ κανονιςμοφσ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Επιπλζον, μασ ζςτειλαν το link 

όπου κα μποροφςαμε να βροφμε τθ ςχετικι 

επιςτολι. Οι υπόλοιπεσ πλθροφορίεσ που ηθτικθκαν 

αφοροφςαν ςτο ποιοσ είναι ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ, 

ςτοιχεία ταυτότθτασ και διεφκυνςθσ κακϊσ και 

κάποιεσ πλθροφορίεσ για τθν οργάνωςι μασ. 

Αφοφ ςυμπλθρϊςαμε όλεσ τισ απαραίτθτεσ 

πλθροφορίεσ, είδαμε ότι κα λαμβάναμε ςχετικι 

ενθμζρωςθ μζςα ςε μια εβδομάδα. Αφοφ θ 

εβδομάδα πζραςε χωρίσ να ζχουμε κάποια 

ενθμζρωςθ και ιμαςταν πολφ κοντά ςτο να 

ςυγκεντρϊςουμε το ποςό των 2.500€, 

επικοινωνιςαμε και πάλι μαηί τουσ και μασ 

ενθμζρωςαν ότι πλζον κα μποροφςαμε να 

ςυνεχίςουμε να λαμβάνουμε δωρεζσ χωρίσ 

περιοριςμοφσ. 

υνοψίηοντασ, η επικοινωνία με την PayPal είναι 

απαραίτητη και μάλιςτα όχι μόνο ςτην αρχή αλλά 

και καθόλη τη διάρκεια χρήςησ του λογαριαςμοφ, 

ειδικά όταν τρζχουμε μια καμπάνια και δεχόμαςτε 

δωρεζσ μζςω PayPal. Καλό κα είναι να είςτε 

προετοιμαςμζνοι ότι ενδζχεται να προκφψουν 

κάποιεσ προκλιςεισ κατά τθ διάρκεια, όςο καλι 

προετοιμαςία κι αν ζχετε κάνει. Όμωσ, αν ζχετε πολφ 

ςυχνι επαφι με το λογαριαςμό ςασ και κινθκείτε 

άμεςα, μποροφν να ξεπεραςτοφν. Οι δυςκολίεσ 

υπάρχουν, όχι όμωσ για να ςασ αποκαρρφνουν αλλά 

για να είςτε όςο το δυνατό πιο προετοιμαςμζνοι. 

Επιπλζον, θ αςφάλεια που παρζχεται ςτισ 

διαδικτυακζσ ςυναλλαγζσ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι 

για τουσ ενδιαφερόμενουσ δωρθτζσ, όχι μόνο ςτθν 

Ελλάδα αλλά και διεκνϊσ.  
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2.2 ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ 

 

Αποφαςίςαμε να «τρζξουμε»  τθν καμπάνια μασ ςτθν 

πλατφόρμα GIVE&FUND. Σο GIVE&FUND είναι μια 

ελλθνικι πλατφόρμα crowdfunding που δίνει τθ 

δυνατότθτα ςε δθμιουργοφσ, startups, ΜΚΟ και 

εταιρίεσ να αναηθτιςουν ι να προςφζρουν 

χρθματοδότθςθ. Θα αναφερκοφμε, λοιπόν, και ςτθν 

εμπειρία μασ από τθ χριςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

πλατφόρμασ. 

Προετοιμαςία μιασ καμπάνιασ 

Αφοφ αποφαςίςαμε για το κζμα του project, το ποςό 

– ςτόχο, τθ χρονικι διάρκεια τθσ καμπάνιασ μασ και 

τα δϊρα για τουσ υποςτθρικτζσ μασ, ετοιμάςαμε το 

κείμενο του project μασ. Σο επόμενο βιμα ιταν να 

δθμιουργιςουμε τον λογαριαςμό μασ ςτθν 

πλατφόρμα. Θ διαδικαςία ιταν γριγορθ και εφκολθ. 

Αυτό που χρειάςτθκε ιταν να ςυμπλθρϊςουμε μια 

φόρμα με τα ςτοιχεία μασ και να ςυμπεριλάβουμε τα 

ςτοιχεία του λογαριαςμοφ μασ ςτο PayPal για να 

ςυνδεκεί με τθν καμπάνια μασ. 

Ζπειτα ζπρεπε να ετοιμάςουμε τθν καμπάνια μασ και 

να ςτείλουμε το αίτθμά μασ ςτον διαχειριςτι τθσ 

πλατφόρμασ για να το εγκρίνει. 

Σι χρειαςτικαμε για τθν προετοιμαςία τθσ ςελίδασ 

που κα φιλοξενοφςε τθν καμπάνια μασ;  

Α) Περιγραφι του project: Προςκζςαμε αρχικά ςτθ 

ςελίδα τθσ καμπάνιασ μασ τθν περιγραφι του project 

ςτα ελλθνικά και ςτα αγγλικά. Επιπλζον, 

δθμιουργιςαμε ζναν πίνακα όπου ςυμπεριλάβαμε 

τισ επιβραβεφςεισ (δϊρα) των δωρθτϊν μασ, ανάλογα 

με το φψοσ τθσ δωρεάσ τουσ. Γενικά θ ςελίδα δίνει 

αρκετζσ δυνατότθτεσ ςτον δθμιουργό: από το να 

επιλζξει γραμματοςειρά, μζγεκοσ, ςτο να φτιάξει 

κάποιον πίνακα και να προςκζςει εικόνεσ κτλ.  

Επίςθσ, δεν υπάρχει κάποιοσ περιοριςμόσ λζξεων 

όςον αφορά ςτθν περιγραφι του project. Αυτό 

μπορεί να κεωρθκεί και κετικό αλλά και αρνθτικό, 

κάκωσ ο δθμιουργόσ μπορεί να ςυμπεριλάβει 

περιςςότερεσ πλθροφορίεσ από αυτζσ που 

χρειάηονται.  

Οι μόνοι περιοριςμοί υπάρχουν είναι ςτον τίτλο, ο 

οποίοσ πρζπει να είναι ςφντομοσ, και ςτθ ςφνοψθ του 

project, όπου δεν πρζπει να ξεπερνάει τουσ 140 

χαρακτιρεσ.  

Όςον αφορά ςτον τίτλο, πρζπει να είναι μικρόσ γιατί 

διαφορετικά επθρεάηει τθν εμφάνιςθ τθσ καμπάνιασ 

ςτθν αρχικι ςελίδα του GIVE&FUND, κακϊσ φαίνεται 

να καλφπτει μζροσ από το όνομα του δθμιουργοφ που 

ακολουκεί (βλ. Φωτογραφία). 
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Β) Φωτογραφίεσ και βίντεο: Θ πλατφόρμα επιτρζπει 

τθν προςκικθ πζντε φωτογραφιϊν και ενόσ βίντεο 

δίνοντασ τθ δυνατότθτα ςτον δθμιουργό τθσ 

καμπάνιασ να παρουςιάςει το project με ζναν πιο 

ηωντανό τρόπο ζτςι ϊςτε οι υποςτθρικτζσ να 

μποροφν βλζποντάσ τα να κατανοιςουν καλφτερα το 

ζργο τθσ οργάνωςθσ και το ςκοπό του project. Ζτςι 

λοιπόν, κι εμείσ ςυμπεριλάβαμε 5 φωτογραφίεσ ςε 

υψθλι ανάλυςθ κι ζνα βίντεο, ςτα οποία 

παρουςιάηονται τα προγράμματα και οι δράςεισ μασ. 

Για να μπορζςει κάποιοσ να προςκζςει ζνα βίντεο 

ςτθν καμπάνια, πρζπει πρϊτα να το ανεβάςει ςτο 

YouTube κι από εκεί να πάρει το ςχετικό Link. 

Γ) Πρεςβευτζσ: Είναι μια αρκετά ςθμαντικι και 

μοναδικι δυνατότθτα που παρζχει θ πλατφόρμα, θ 

οποία επιτρζπει ςε κάκε δθμιουργό καμπάνιασ να 

φτάςει πιο κοντά ςτον ςτόχο του. Οι Πρεςβευτζσ 

μπορεί να είναι ιδιϊτεσ ι εταιρίεσ που κζλουν να 

ςτθρίξουν τον ςκοπό του project, μαηεφοντασ 

χριματα για το project, παρακινϊντασ φίλουσ και 

γνωςτοφσ κτλ. Θ διαδικαςία που ακολουκιςαμε για 

τθν επιλογι των Πρεςβευτϊν μασ ιταν θ εξισ:  

1) Επικοινωνιςαμε με αυτοφσ που γνωρίηουν 

καλφτερα από όλουσ το ζργο μασ, τουσ 

ςυμμετζχοντεσ των προγραμμάτων μασ και τουσ 

ςυνεργάτεσ μασ.  

2) Προςεγγίςαμε οργανϊςεισ και άτομα που 

δραςτθριοποιοφνται ςε διαφορετικζσ πόλεισ ακόμα 

και χϊρεσ για να μάκουν ακόμα περιςςότεροι για το 

ζργο μασ.  

3) Σζλοσ, υπιρξαν κι αυτοί που ενκουςιάςτθκαν με το 

project μασ και μασ ηιτθςαν από μόνοι τουσ να γίνουν 

Πρεςβευτζσ και υποςτθρικτζσ του ζργου μασ.  

Ωσ αποτζλεςμα είχαμε 18 Πρεςβευτζσ. 

Για να γίνει κάποιοσ Πρεςβευτισ χρειάηεται απλά να 

ςτείλει μια φωτογραφία, όνομα, επϊνυμο και ζνα 

ςφντομο μινυμα (ιδιότθτα, πολφ ςφντομο 

βιογραφικό ι μια ευχι). Ωςτόςο, είδαμε ότι ςτο 

ςυγκεκριμζνο ςθμείο θ πλατφόρμα δεν ιταν 

ιδιαίτερα λειτουργικι όςον αφορά ςτθν προςκικθ 

των ςτοιχείων και τθσ φωτογραφίασ του κάκε 

Πρεςβευτι. Αυτό γιατί δεν αναφερόταν ο 

περιοριςμόσ των λζξεων όςον αφορά ςτο κείμενο του 

κάκε Πρεςβευτι, οπότε ζπρεπε να γίνουν αρκετζσ 

δοκιμζσ μζχρι να καταλιξουμε ςτον κατάλλθλο 

αρικμό λζξεων (βλ. Φωτογραφία). 

Επίςθσ, κάκε φορά που επεξεργαηόμαςταν κάποιο 

κείμενο/μινυμα Πρεςβευτι, θ φωτογραφία 

εξαφανιηόταν και ζπρεπε να τθν προςκζςουμε και 

πάλι.  

Σζλοσ, επιλζξαμε το ποςό που κζλαμε να 

ςυγκεντρϊςουμε και τθ χρονικι διάρκεια τθσ 

καμπάνιασ μασ.  

Αφοφ ολοκλθρϊςαμε τθν προετοιμαςία τθσ 

καμπάνιασ, λάβαμε και τθ ςχετικι ζγκριςθ από τον 

Διαχειριςτι τθσ πλατφόρμασ και ορίςαμε τθν 

θμερομθνία ενεργοποίθςθσ τθσ καμπάνιασ. 

Ωςτόςο, κα πρζπει να αναφζρουμε ότι προκειμζνου 

να εμφανιςτεί μια καμπάνια ςτθν πλατφόρμα του 

GIVE&FUND χρειάηεται να ςυγκεντρϊςει το ποςό των 

50€. Όπωσ και να ζχει, πρόςβαςθ ςτθν καμπάνια 

μπορεί να ζχει, όποιοσ ζχει και το link του project, το 

οποίο είναι ενεργό από το χρονικό ςθμείο κατά το 

οποίο λαμβάνουμε τθν ζγκριςθ του Διαχειριςτι. 

Κατά τη διάρκεια τησ καμπάνιασ 

Α) Περιγραφι του Project: Ζνα από τα κετικά τθσ 

πλατφόρμασ, ιταν θ δυνατότθτα που δίνει ςτον 

δθμιουργό να επεξεργάηεται και να κάνει αλλαγζσ ςτο 

κείμενο του project, ςτισ φωτογραφίεσ, ςτο video, ςτο 

χρϊμα τθσ ςελίδασ ακόμα και όταν τρζχει θ 

καμπάνια. Επιπλζον, μπορεί κάποιοσ να προςκζςει 

πρεςβευτζσ και χορθγοφσ κακόλθ τθ διάρκεια τθσ 

καμπάνιασ.  
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Β) Updates/Ενθμερϊςεισ: Θ πλατφόρμα του 

GIVE&FUND επιτρζπει ςτον δθμιουργό τθσ καμπάνιασ 

να ετοιμάηει ενθμερϊςεισ που αφοροφν ςτο project 

και τθν εξζλιξθ τθσ καμπάνιασ για τθν κινθτοποίθςθ 

του κοινοφ. Σισ ενθμερϊςεισ λαμβάνουν οι 

υποςτθρικτζσ τθσ καμπάνιασ, οι οποίοι ζχουν 

πραγματοποιιςει τθ δωρεά τουσ μζςω τθσ 

πλατφόρμασ και ζχουν ςυμπλθρϊςει το email 

επικοινωνίασ τουσ.  

Θ δθμιουργία ενθμερϊςεων γίνεται μζςα από μια 

φόρμα, όπου απλά γράφεισ ζναν τίτλο και το μινυμα 

που κζλεισ να λάβουν οι υποςτθρικτζσ ςου. Μια 

δυςκολία που αντιμετωπίςαμε, όταν ετοιμάςαμε τθν 

πρϊτθ μασ ενθμζρωςθ, ιταν το πϊσ γίνεται θ 

αποκικευςθ ι το enter/save του κειμζνου, κακϊσ δεν 

υπιρχε κάποια ςχετικι οδθγία (βλ. Φωτογραφία). 

 

Μετά από κάποιεσ προςπάκειεσ, είδαμε ότι ο μόνοσ 

τρόποσ για να δεχκεί το μινυμά μασ θ φόρμα ιταν να 

πάμε ςτον τίτλο και να πατιςουμε ςτον υπολογιςτι 

μασ “enter”. 

Γ) Δωρεζσ: Οι τρόποι με τουσ οποίουσ μποροφν να 

πραγματοποιθκοφν οι δωρεζσ ςτθν πλατφόρμα είναι 

δφο: είτε μζςω τθσ ίδιασ τθσ πλατφόρμασ του 

GIVE&FUND με PayPal, είτε μζςω του τραπεηικοφ 

λογαριαςμοφ τθσ οργάνωςθσ που τρζχει τθν 

καμπάνια.  

Ο λόγοσ για τον οποίο θ πλατφόρμα επιτρζπει τθ 

ςυνειςφορά και μζςω τραπεηικοφ λογαριαςμοφ ζχει 

να κάνει με κάποιεσ αδυναμίεσ που εμφανίηει το 

PayPal, όςον αφορά ςτθν ολοκλιρωςθ κάποιων 

δωρεϊν. Επιπλζον, θ δυνατότθτα δωρεάσ ςε 

τραπεηικό λογαριαςμό διευκολφνει και όςουσ δεν 

είναι τόςο εξοικειωμζνοι με το PayPal και προτιμοφν 

το e-banking. Σζλοσ, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και 

από άτομα, ςυνικωσ μεγαλφτερθσ θλικίασ, που 

δυςκολεφονται με τισ online πλθρωμζσ και προτιμοφν 

να πραγματοποιιςουν μια κατάκεςθ. 

Για να ςυμπεριλθφκοφν τα χριματα που λαμβάνει θ 

οργάνωςθ μζςω τραπεηικοφ λογαριαςμοφ ςτθν 

καμπάνια, αρκεί να ενθμερωκεί ο διαχειριςτισ τθσ 

πλατφόρμασ γραπτϊσ με το όνομα του δωρθτι και το 

ποςό δωρεάσ και ίςωσ και κάποιο μινυμα/ςχόλιο 

από τον υποςτθρικτι. 

Για να διευκολφνουμε τουσ υποςτθρικτζσ μασ, 

ςυμπεριλάβαμε ςτθ ςελίδα του project και τα 

ςτοιχεία του τραπεηικοφ μασ λογαριαςμοφ. Αυτό μασ 

βοικθςε ςθμαντικά, κακϊσ αντιμετωπίςαμε κάποια 

προβλιματα ςτθ λιψθ δωρεϊν μζςω τθσ 

πλατφόρμασ. Πιο ςυγκεκριμζνα υπιρξαν 99 

ανεπιτυχείσ απόπειρεσ από υποςτθρικτζσ που 

κζλθςαν να κάνουν τθ δωρεά τουσ μζςω τθσ 

πλατφόρμασ. Κάποιοι ολοκλιρωςαν τθ δωρεά τουσ 

μετά από αρκετζσ προςπάκειεσ, ωςτόςο υπιρχαν και 

κάποιοι που δεν τα κατάφεραν.  

Χάρθ ςτα ςτοιχεία που ςυγκεντρϊνει θ ίδια θ 

πλατφόρμα, όπωσ το ονοματεπϊνυμο και το email 

όςων επιχειροφν να ςτθρίξουν μια καμπάνια, 

επικοινωνιςαμε μαηί με όςουσ δεν τα κατάφεραν για 

να τουσ ενθμερϊςουμε ότι αν το επικυμοφςαν 

μποροφςαν να δοκιμάςουν μζςω τραπεηικοφ 

λογαριαςμοφ. Με αυτό τον τρόπο 

πραγματοποιικθκαν 30 δωρεζσ. 

Παρόλα αυτά, ζνα από τα αρνθτικά χριςθσ του 

τραπεηικοφ λογαριαςμοφ ιταν ότι οι πλθρωμζσ δεν 

εμφανίηονταν αμζςωσ, ειδικά όταν γίνονταν από 

διαφορετικι τράπεηα και κάποιεσ φορζσ δεν είχαμε 

εικόνα για τισ δωρεζσ που πραγματοποιικθκαν. Για 

αυτόν τον λόγο, κα ιταν χριςιμο να κακοδθγιςετε 
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όςουσ επικυμοφν να κάνουν δωρεζσ μζςω τραπεηικοφ 

λογαριαςμοφ να ςασ ςτζλνουν μια ςχετικι 

ενθμζρωςθ μζςω email ι ςτζλνοντασ το κατακετιριο.  

Ωςτόςο, υπιρξαν και 15 άτομα που τελικά δεν 

προςπάκθςαν ξανά. Ενϊ, υπιρξαν και αρκετοί που 

εκδιλωςαν τθ δυςαρζςκειά τουσ για τθν αδυναμία 

του ςυςτιματοσ να δεχκεί τισ δωρεζσ τουσ. 

Δ) Λίςτεσ Δωρθτϊν: Θ πλατφόρμα παρζχει ςτον 

δθμιουργό τθσ καμπάνιασ πρόςβαςθ ςτα ςτοιχεία 

των δωρθτϊν του (ονοματεπϊνυμο και email). Ζτςι, 

μπορεί ανα πάςα ςτιγμι να κατεβάςει τθ λίςτα 

(export data) με τουσ δωρθτζσ, να επικοινωνιςει μαηί 

τουσ και να ςτείλει τισ ευχαριςτιριεσ επιςτολζσ.  

Αυτό ιταν πολφ κετικό, κακϊσ μποροφςαμε να 

ευχαριςτιςουμε τουσ υποςτθρικτζσ μασ ςε ςφντομο 

χρονικό διάςτθμα από τθν θμζρα τθσ δωρεάσ. 

Επιπλζον, εκτόσ από τθ λίςτα με τουσ δωρθτζσ που 

μασ ςτιριξαν, υπάρχει και θ λίςτα που αναφζραμε 

ανωτζρω με όλεσ τισ προςπάκειεσ δωρεάσ, είτε αυτζσ 

ιταν επιτυχθμζνεσ είτε αποτυχθμζνεσ. ε αυτι τθ 

λίςτα ζχει πρόςβαςθ μόνο ο διαχειριςτισ τθσ 

πλατφόρμασ και ο ίδιοσ αναλαμβάνει να τθ ςτείλει 

ςτουσ δθμιουργοφσ του project. Ζτςι, οι τελευταίοι 

μποροφν να ζχουν εικόνα για τουσ δωρθτζσ που 

επιχείρθςαν να ςτθρίξουν τθν καμπάνια τουσ και να 

επικοινωνιςουν μαηί τουσ ςε περίπτωςθ που 

χρειαςτεί. 

Παρόλα αυτά, λόγω του ότι το ςφςτθμα προχποκζτει 

τθν εγγραφι ςτθν πλατφόρμα όςων επικυμοφν να 

προχωριςουν με μια δωρεά ςε μια καμπάνια, 

ηθτϊντασ email, όνομα χριςτθ και κωδικό, υπιρξαν 

κάποια παράπονα από υποςτθρικτζσ που δεν ικελαν 

να δϊςουν τα ςτοιχεία τουσ.  

Αν και ιταν ζνα από τα ηθτιματα που ςυηθτιςαμε με 

τον Διαχειριςτι, ενθμερωκικαμε ότι για να 

πραγματοποιθκεί οποιαδιποτε οικονομικι 

ςυναλλαγι μζςω του GIVE&FUND και τθσ PayPal, 

είναι απαραίτθτο να γίνει εγγραφι του χριςτθ. Σα 

ςτοιχεία που ηθτοφνται είναι απαραίτθτα για τθν 

αςφάλεια και τθ διαφάνεια των ςυναλλαγϊν μζςω 

PayPal. Επιπλζον, με αυτό τον τρόπο μποροφμε να 

γνωρίηουμε αν κάποιοσ δεν κατάφερε να 

ολοκλθρϊςει τθ δωρεά του. 

υνοψίηοντασ, πζρα από οριςμζνεσ δυςκολίεσ που 

προκφπτουν με τθ λιψθ δωρεϊν και τθν ειςαγωγι 

ςτοιχείων ςτθ ςελίδα του project, θ πλατφόρμα του 

GIVE&FUND είναι αρκετά εφχρθςτθ και μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί πολφ εφκολα κι από αυτοφσ που δεν 

ζχουν προθγοφμενθ εμπειρία. Σζλοσ, ο  Διαχειριςτισ 

τθσ πλατφόρμασ είναι πάντα διακζςιμοσ και 

πρόκυμοσ να βοθκιςει ςε περίπτωςθ που προκφψει 

το οτιδιποτε, ενϊ ςυμβουλεφει και ενκαρρφνει 

όςουσ τρζχουν καμπάνιεσ να ςυνεχίςουν δυναμικά 

για να φτάςουν τον ςτόχο τουσ. Σο γεγονόσ ότι ο 

υπεφκυνοσ είναι ςτθν Ελλάδα και μιλάει Ελλθνικά 

διευκολφνει ακόμα περιςςότερο τθ διαδικαςία.  
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3. ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

3.1 ΟΜΑΔΑ 

 
Brainstorming, teambuilding και ςυμμετοχή από όλη 
την ομάδα 
 
Σο crowdfunding προςφζρεται για brainstorming και 
ςυμμετοχι από όλθ τθν ομάδα. Δεν είναι απαραίτθτο 
ςε όλα τα ςτάδια, αλλά υπάρχουν εξαιρετικζσ 
αφορμζσ τόςο κατά τθ διάρκεια τθσ προετοιμαςίασ, 
όςο και κατά τθν υλοποίθςθ τθσ εκςτρατείασ. Θ 
διαδικαςία λειτοφργθςε ωσ μια αφορμι για 
teambuilding. Όλα τα μζλθ τθσ ομάδασ ιταν πιο 
ενωμζνα από ποτζ, κακθμερινά υπιρχε ζνα κζμα 
προσ ςυηιτθςθ το οποίο μασ ζνωνε κάτω από ζναν 
κοινό ςκοπό, ςυχνά λειτουργϊντασ και ωσ αφορμι 
για χιοφμορ. Ακόμα κι αν δεν είχαμε πετφχει τον 
οικονομικό ι τον επικοινωνιακό ςτόχο, ςίγουρα κα 
είχαμε πετφχει τον ςτόχο τθσ ομαδικότθτασ.  
 
Ενδεικτικά αναφζρουμε τον ενκουςιαςμό λίγο πριν 
και κατά τθν ζναρξθ, τον προβλθματιςμό και τθν 
ανθςυχία κατά τα διαςτιματα όπου θ καμπάνια δεν 
είχε μεγάλθ ςυμμετοχι, τθ ςυγκρατθμζνθ αιςιοδοξία 
όταν επιλζξαμε να πάμε ςε διπλαςιαμό του ςτόχου, 
κτλ. 
 
Συνεργαςία με τον υπεφθυνο επικοινωνίασ τησ 
οργάνωςησ 
 
Αν υπάρχει ζνα άτομο που είναι υπεφκυνο για τισ 
επικοινωνίεσ τθσ οργάνωςθσ, καλό είναι να το 
ενθμερϊςετε εγκαίρωσ και να ςυν-ςχεδιάςετε το 
πλάνο επικοινωνίασ, όπωσ επίςθσ και να 
προετοιμαςτείτε κακϊσ ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ κα 
πρζπει να το προςαρμόςετε ανάλογα με τθν πορεία 
τθσ εκςτρατείασ. Όπωσ ζχει ιδθ φανεί από τα 
παραπάνω, τουλάχιςτον το 50% τθσ επιτυχίασ αλλά 
και τθσ ωφζλειασ μιασ crowdfunding εκςτρατείασ 
προκφπτει ςτο επίπεδο τθσ επικοινωνίασ. 
 

Καθημερινή ςυςτηματική παρακολοφθηςη 
 
Κακθμερινά παρακολουκοφςαμε τθν εξζλιξθ τθσ 
καμπάνιασ. Αυτό μασ ζδινε τθ δυνατότθτα να είμαςτε 
ςε επαφι με όλουσ εκείνουσ που μασ ςτιριηαν με 

διάφορουσ τρόπουσ, να κοινοποιοφμε, να 
ςχολιάηουμε, να κάνουμε like, κτλ. Επιπλζον, είχαμε 
προγραμματίςει ςυναντιςεισ με τθν ομάδα του 
crowdfunding ςε τακτά χρονικά διαςτιματα, κάτι που 
μασ ζδωςε τθ δυνατότθτα να βλζπουμε ςυνεχϊσ που 
βριςκόμαςτε, τι πθγαίνει καλά και τι όχι, και πϊσ 
μποροφμε να το βελτιϊςουμε, κτλ. 

3.2 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 
Επικοινωνία καμπάνιασ 
 
Προςπακιςαμε να αξιοποιιςουμε όςο το δυνατό 
περιςςότερα κανάλια επικοινωνίασ, όπωσ για 
παράδειγμα τα Social Media (Facebook, Instagram, 
LinkedIn, Messenger), το email (Mailchimp), το 
τθλζφωνο, τα Δελτία Σφπου, κτλ. 
 
Όπωσ είναι αναμενόμενο, το κάκε ζνα είχε τισ 
ιδιαιτερότθτζσ του. Για παράδειγμα, το μαηικό email 
προςφζρεται για να κάνεισ μια γριγορθ, χωρίσ 
κόςτοσ,  επικοινωνία προσ πολλοφσ παραλιπτεσ ενϊ 
το τθλζφωνο προςφζρει μια πιο προςωπικι επαφι 
που απαιτεί περιςςότερο χρόνο και ζχει μεγαλφτερο 
κόςτοσ.  
 
ε κάκε περίπτωςθ, αυτό που διαπιςτϊςαμε είναι ότι 
όςο πιο προςωπικι είναι θ επαφι τόςο πιο 
αποτελεςματικι γίνεται. Παρά το γεγονόσ ότι είχαμε 
πολλζσ κοινοποιιςεισ ςτο Facebook και  κα 
μποροφςαμε να ποφμε ότι θ εκςτρατεία ζγινε 
ςχετικϊσ viral, τίποτα δεν ιταν τόςο αποτελεςματικό 
όςο οι προςωπικζσ επικοινωνίεσ.  
 
Σα μζςα με τα οποία αναπτφξαμε τθν προςωπικι μασ 
επαφι ιταν κυρίωσ το Messenger και το τθλζφωνο 
και δευτερεφοντωσ το προςωπικό email. 
Χρθςιμοποιιςαμε το Messenger για να ςτείλουμε 
μθνφματα ςε κάκε μια από τισ επαφζσ που κρίναμε 
ότι μπορεί να είχαν ενδιαφζρον να ςτθρίξουν 
οικονομικά ι να προωκιςουν επικοινωνιακά τθν 
εκςτρατεία μασ, και το ίδιο κάναμε μζςω τθλεφϊνου. 
υμπλθρωματικά ςτείλαμε και κάποια προςωπικά 
email, αλλά οφτε αυτά είχαν τθν αποτελεςματικότθτα 
του τθλεφϊνου και του μθνφματοσ ςτο Messenger. 
Κάκε μια από τισ προςωπικζσ επικοινωνίεσ ιταν 
φυςικά προςαρμοςμζνθ ςτο φφοσ τθσ ςχζςθσ με τθν 
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κάκε επαφι, άλλεσ φορζσ πιο άμεςθ, φιλικι, οικεία 
άλλεσ πιο επίςθμθ, τυπικι.  
 
Ενδεικτικά αναφζρουμε ότι υπιρχαν πολλοί, οι 
οποίοι ανζφεραν ότι δεν είχαν μάκει για τθν 
καμπάνια μασ ι κάποιοι, οι οποίοι είχαν μάκει αλλά 
είχαν ξεχάςει να κάνουν μια κοινοποίθςθ ι μια 
δωρεά. Φάνθκε, δθλαδι, ότι θ μαηικι επικοινωνία 
δεν είχε φτάςει ςε κάποιουσ από τουσ δυνθτικά πιο 
ςθμαντικοφσ ανκρϊπουσ για το HIGGS. Θ επικοινωνία 
με το Messenger ναι μεν διόρκωςε αυτό το 
πρόβλθμα, αλλά με κάποιο κόςτοσ, κακϊσ 
απαιτικθκε αρκετόσ χρόνοσ για όλθ αυτιν τθ 
διαδικαςία. 
 
θμαντικι είναι βζβαια θ κινθτοποίθςθ μεγάλου 
μζρουσ τθσ ομάδασ τθσ οργάνωςθσ (ςτισ μικρότερεσ, 
όλθσ τθσ ομάδασ) ωσ προσ τθν επικοινωνία τθσ 
καμπάνιασ. 
 
Από πλευράσ social media, τα μζςα που 
διαπιςτϊςαμε πωσ ενδείκνυνται για τθν προϊκθςθ 
crowdfunding καμπανιϊν είναι το Facebook και το 
Instagram. Οι δθμοςιεφςεισ ςτο LinkedIn και ςτο 
Twitter δεν είχαν πολλι απιχθςθ, κακϊσ είναι πιο 
"επαγγελματικά" κανάλια επικοινωνίασ που δεν 
ςτοχεφουν ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ. Σο 
YouTube προτείνεται μόνο ςτισ περιπτϊςεισ όπου θ 
οργάνωςθ ζχει μεγάλο αρικμό ςυνδρομθτϊν. 
 
το χρονικό διάςτθμα που ζτρεχε θ καμπάνια μασ, τα 
likes ςτθ ςελίδα μασ αυξικθκαν με πολφ πιο 
γριγορουσ ρυκμοφσ, κακϊσ αναφζραμε ςυχνά 
ονόματα χρθςτϊν, με αποτζλεςμα να προςελκφονται 
και οι ίδιοι και το κοινό τουσ. 
 
υνολικά, είναι πολφ ςθμαντικό να αξιοποιθκοφν όλα 
τα διακζςιμα κανάλια επικοινωνίασ, αλλά οι 
προςωπικζσ επικοινωνίεσ είναι αυτζσ που κα κάνουν 
τθ διαφορά και κα παίξουν κακοριςτικό ρόλο ςτθν 
επιτυχία τθσ εκςτρατείασ, και ωσ εκ τοφτου εκεί 
πρζπει να επενδφςετε τον χρόνο και τθν ενζργειά 
ςασ, παρά το γεγονόσ ότι είναι πιο χρονοβόρεσ 
ςυγκριτικά με άλλα μζςα όπωσ π.χ. το μαηικό email ι 
το email μζςω τθσ πλατφόρμασ Mailchimp. 
 
 
 

Χρήςη videos 
 
Γενικά θ χριςθ videos αποτζλεςε ζνα πολφ καλό 
επικοινωνιακό εργαλείο ενϊ ενδυνάμωςε τισ ςχζςεισ 
μασ με παλαιότερουσ ωφελοφμενοφσ μασ, 
δθμιουργϊντασ ταυτόχρονα ζνα εξαιρετικό 
ςκιαγράφθμα τθσ ποιοτικισ διάςταςθσ του ζργου του 
HIGGS. 
 
θμαντικό είναι το ςτοιχείο ότι παρατθρικθκε 
μείωςθ των likes και του engagement του κοινοφ ςτα 
videos με χαμθλι ευκρίνεια. Ζτςι, προτείνουμε τα 
videos που χρθςιμοποιοφνται για τθν καμπάνια, να 
είναι ςχετικά καλισ ποιότθτασ. Αυτό δεν ςθμαίνει ότι 
πρζπει να είναι φτιαγμζνα από "επαγγελματίεσ" με 
πλθρωμι, αλλά να δθμιουργοφνται κατά προτίμθςθ 
από καλι φωτογραφικι μθχανι ι κινθτό με κάμερα 
υψθλισ ανάλυςθσ, με ςτόχο να ζχουν κακαρι εικόνα, 
για να προςελκφουν ευκολότερα το κοινό. 
 
Επίςθσ, τα videos χρειάηεται να είναι "mobile 
friendly". Επειδι, πλζον, θ ςυντριπτικι πλειοψθφία 
των χρθςτϊν χρθςιμοποιεί τα smartphones για να 
δραςτθριοποιείται ςτα social media και ςυνικωσ 
βρίςκεται εν κινιςει όταν τα παρακολουκεί, τα 
videos, εκτόσ από ευκρίνεια, χρειάηεται να ζχουν και 
υπότιτλουσ, ϊςτε να μποροφν να "διαβάηονται" και 
να κατανοοφνται εφκολα. 
 
«Βομβαρδιςμόσ» επικοινωνιών 
 
Τπάρχει ζνα ςθμείο δφςκολο να αξιολογθκεί: ο 
ιδανικόσ βακμόσ επικοινωνιϊν και το είδοσ αυτισ  
π.χ. μια φορά τθν θμζρα, τρεισ φορζσ τθν εβδομάδα, 
τρεισ φορζσ τθν θμζρα, κάκε θμζρα, κτλ. Και από 
email, και τθλζφωνα, μόνο ςτα Social Media, ςε όλα 
μαηί…; Κατά τθ γνϊμθ μασ χρειάηεται πολφ «κυνιγι» 
και θ πραγματικότθτα είναι ότι και εμείσ οι ίδιοι 
αιςκανκικαμε ότι ίςωσ το παρακάναμε ςε κάποιο 
βακμό. Θ εμπειρία, όμωσ, ζδειξε ότι ο 
«βομβαρδιςμόσ» απζδωςε καρποφσ, κακϊσ υπιρξαν 
άτομα και φορείσ που πραγματικά μασ εξζπλθξαν, 
ςτθρίηοντάσ μασ μετά από περιςςότερο από ζναν 
μινα που «ζτρεχε» θ καμπάνια κι εκεί που 
ενδεχομζνωσ να είχαμε χάςει λίγο τθν πίςτθ μασ ςτο 
αν κα υπάρξουν κι άλλοι που κα μασ υποςτθρίξουν.  
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Θ ςυχνι επικοινωνία τθσ καμπάνιασ με διάφορουσ 
τρόπουσ όπωσ πχ. βιντεάκια, ευχαριςτιρια posts 
ςτουσ δωρθτζσ, ειδικι μνεία ςτουσ πρεςβευτζσ κλπ, 
κρίκθκε τελικά απαραίτθτθ. 
 
Σα likes ςε όλεσ τισ ςχετικζσ δθμοςιεφςεισ (εκτόσ των 
videos με χαμθλι ευκρίνεια) ιταν ςτακερά αρκετά 
υψθλότερα ςε ςχζςθ με τον μζςο όρο likes ανά 
δθμοςίευςθ που ζχουμε ςτο υπόλοιπο διάςτθμα. 
 
Παρατθρικθκε ότι οι δθμοςιεφςεισ που ανζφεραν 
("τάγκαραν") τα ονόματα των πρεςβευτϊν 
λειτουργοφςαν ωσ "υπενκφμιςθ" ςτουσ πρεςβευτζσ 
μασ,. Oι περιςςότεροι από αυτοφσ με αφορμι αυτό, 
ζςπευδαν να κοινοποιιςουν τισ δθμοςιεφςεισ μασ και 
να παροτρφνουν τον κφκλο υποςτθρικτϊν τουσ. 
 
Οι ευχαριςτιριεσ δθμοςιεφςεισ με τα ονόματα των 
δωρθτϊν μασ ζδειχναν τθν αναγνϊριςθ από μζρουσ 
μασ τθσ αξίασ τθσ δωρεάσ τουσ, ενϊ παράλλθλα 
αποτελοφςαν και τθν αφορμι να επιςκεφκοφν τθ 
ςελίδα μασ ςτο Facebook και να κάνουν like. 
 
υμπεραςματικά, κα υπάρξουν οι άνκρωποι που κα 
αγκαλιάςουν το εγχείρθμα από τθν αρχι και κα 
αφιερϊςουν πολφ χρόνο κι ενζργεια από νωρίσ. Αυτοί 
οι άνκρωποι πράγματι κα «κουραςτοφν» από τισ 
πολλζσ επικοινωνίεσ γιατί κα παρακολουκοφν 
«ςτενά» τισ ενζργειζσ μασ. Θα υπάρξουν, όμωσ, και 
κάποιοι άλλοι που δεν κα δϊςουν τθ ςθμαςία που 
απαιτείται από τθν αρχι και γενικότερα μπορεί να 
μθν ζχουν άμεςθ επαφι με τα emails ι το 
λογαριαςμό τουσ ςτο Facebook. Αυτοί οι άνκρωποι 
χρειάηονται περιςςότερο χρόνο από όςο νομίηουμε 
και,  ενδεχομζνωσ, περιςςότερεσ επικοινωνίεσ για να 
ζρκουν ςε επαφι με τθν πλθροφορία και μετζπειτα  
να βοθκιςουν ςτο εγχείρθμα. Εντζλει, αξίηει το ρίςκο 
να «κουράςεισ» αυτοφσ που κα ςε ςτθρίξουν από τθν 
αρχι προκειμζνου να «πιάςεισ» αυτοφσ που κα 
ζρκουν τελευταίοι, αλλά ίςωσ παίξουν πολφ κρίςιμο 
ρόλο ςτθν επιτυχθμζνθ ολοκλιρωςθ τθσ καμπάνιασ. 
 
Ενημερώςεισ/updates 
 
Οι καλζσ πρακτικζσ λζνε ότι οι ενθμερϊςεισ είναι 
ςθμαντικζσ για να βλζπουν οι υποςτθρικτζσ ςασ τθν 
εξζλιξθ τθσ εκςτρατείασ. Θ αλικεια είναι ότι δεν 
είδαμε κάποια διαφορά προσ το καλφτερο. 

Πρζπει να ςτοχεφςεισ ςτο 100% των επαφών ςου 
 
Όςο υπερβολικό κι αν φαίνεται, μζςα από τθ δικι μασ 
εμπειρία, προζκυψε ότι είναι ςθμαντικό να 
αξιοποιιςει θ ομάδα όςο περιςςότερο γίνεται το 
ςφνολο των επαφϊν τθσ. Αυτό ςθμαίνει ότι μπορείτε 
να ξεκινιςετε από το οικογενειακό περιβάλλον, τουσ 
φίλουσ και τουσ γνωςτοφσ, και φυςικά το 
επαγγελματικό περιβάλλον. Χαρακτθριςτικό 
παράδειγμα, θ μθτζρα ενόσ μζλουσ τθσ ομάδασ μασ, θ 
οποία ζκανε fundraising από τισ φίλεσ τθσ 
ςυγκεντρϊνοντασ ζνα ςθμαντικό ποςό.  
 
Πολφ κολακευτικά ςχόλια ςτισ κοινοποιήςεισ ςτο 
Facebook 
 
Από τα πιο ςθμαντικά και ιδιαίτερα κετικά που 
διαπιςτϊςαμε, μζςα από τθν εμπειρία μασ, ιταν τα 
πολφ κολακευτικά ςχόλια που ειςπράξαμε από όςουσ 
ζκαναν κοινοποιιςεισ ςτο Facebook. Πολφ λίγοι ιταν 
εκείνοι που ζκαναν μια απλι κοινοποίθςθ, οι 
περιςςότεροι ζβαλαν τθν προςωπικι τουσ ςφραγίδα, 
και με πολφ όμορφο τρόπο διατφπωςαν με δικά τουσ 
λόγια τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ κα μποροφςε 
κάποιοσ/κάποια να μασ ςτθρίξει. Πζρα από τθν 
εξωτερικι επικοινωνία, θ οποία με αυτό τον τρόπο 
ενδυναμϊκθκε ςθμαντικά, ιδιαίτερα προσ όςουσ δεν 
μασ γνϊριηαν, τα λόγια αυτά είναι πολφτιμα για 
όςουσ εργάηονται και γενικότερα ςυνειςφζρουν ςτθν 
προςπάκειά μασ γιατί μασ δίνουν ζμπνευςθ και 
κίνθτρο και δφναμθ να γίνουμε ακόμθ καλφτεροι. 

3.3 ΑΛΛΑ ΗΜΕΙΑ 

 
Πρεςβευτζσ 
 
Θ δυνατότθτα να ζχουμε «επίςθμουσ» πρεςβευτζσ 
ιταν ςίγουρα κάτι ςθμαντικό. Θεωρθτικά είναι οι 
πρϊτοι που αγκαλιάηουν το ςκοπό τθσ εκςτρατείασ. 
υγκεκριμζνα για εμάσ, επιλζξαμε τουσ ανκρϊπουσ 
που πιςτεφουμε ότι πλθροφςαν 2 κριτιρια: α) τουσ 
αιςκανόμαςτε κοντά μασ, κοντά ςτο HIGGS, β) ζχουν 
ζνα μεγάλο δίκτυο επαφϊν, ςε πολλζσ από τισ οποίεσ 
δεν ζχουμε πρόςβαςθ εμείσ ςαν οργάνωςθ, είτε από 
τθν Ελλάδα αλλά κυρίωσ και από το εξωτερικό.  
 
Σο γεγονόσ ότι καταφζραμε να πείςουμε 18 
ανκρϊπουσ να γίνουν πρεςβευτζσ είναι ςε πρϊτθ 
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ανάλυςθ κάτι πολφ κετικό κι επικοινωνεί ότι ζχουμε 
μια καλι «μαγιά» ανκρϊπων που πιςτεφουν και 
αγκαλιάηουν αυτό που κάνουμε. Και από οικονομικι 
πλευρά ιταν ςίγουρα κάτι κετικό, κακϊσ οι 
περιςςότεροι από αυτοφσ μασ ςτιριξαν και 
οικονομικά.  
 
Αυτό που δεν λειτοφργθςε ιδιαίτερα καλά κατά τθν 
πορεία τθσ εκςτρατείασ ιταν ότι κάποιοι από τουσ 
πρεςβευτζσ κακυςτζρθςαν ιδιαίτερα να 
κινθτοποιθκοφν και να μασ ςτθρίξουν και οικονομικά 
– λίγοι από αυτοφσ δεν μασ ςτιριξαν ποτζ οικονομικά 
παρά το γεγονόσ ότι επικοινωνιακά ζγραψαν πολφ 
κετικά και τιμθτικά ςχόλια. Αυτό είχε ςαν 
αποτζλεςμα να φαίνεται προσ τα ζξω, προσ το ευρφ 
κοινό, ότι ακόμα κι αυτοί που μασ ςτθρίηουν και 
βρίςκονται κοντά μασ και κεωρθτικά πιςτεφουν ςτθν 
προςπάκεια περιςςότερο από τον κακζνα ζχουν 
ενδεχομζνωσ δεφτερεσ ςκζψεισ για το αν πρζπει να 
ςτθρίξουν οικονομικά, ζςτω και με ζνα πολφ μικρό 
ςυμβολικό πόςο τθσ τάξεωσ των 5 ευρϊ. 
 
ε γενικζσ γραμμζσ είναι ςθμαντικό να ζχεισ πολλοφσ 
πρεςβευτζσ αλλά χρειάηεται αφενόσ να διαλζξεισ 
προςεκτικά τουσ υποψθφίουσ, αφετζρου να τουσ 
επικοινωνιςεισ από τθν αρχι ξεκάκαρα και με 
πλθρότθτα το ςκεπτικό και τισ «υποχρεϊςεισ» τουσ, 
ϊςτε να είναι πιο ςυνειδθτοποιθμζνοι όταν πουν το 
ναι ςτθ ςυμμετοχι.  
 
Συμβουλευτική Επιτροπή 
 
θμαντικόσ ο ρόλοσ τθσ υμβουλευτικισ Επιτροπισ 
ςτθ διάδοςθ τθσ εκςτρατείασ αλλά και τθσ 
οικονομικισ ενίςχυςθσ. Ασ ςκεφτοφμε για λίγο ποιοι 
απαρτίηουν τθ υμβουλευτικι Επιτροπι ι το 
Διοικθτικό υμβοφλιο μιασ οργάνωςθσ. υνικωσ είναι 
άνκρωποι διακεκριμζνοι κι αναγνωρίςιμοι, με 
πλοφςια εμπειρία από τον κλάδο δραςτθριοποίθςισ 
τουσ, είτε αυτόσ είναι ο επιχειρθματικόσ, είτε ο 
ακαδθμαϊκόσ χϊροσ, κτλ. Κατά ςυνζπεια, οι άνκρωποι 
αυτοί ζχουν ζνα ςθμαντικό δίκτυο γνωριμιϊν και 
δθμοςίων ςχζςεων τισ οποίεσ μπορείτε να 
αξιοποιιςετε και ςτισ οποίεσ ενδεχομζνωσ να μθν 
είχατε πρόςβαςθ διαφορετικά. Επιπλζον, οι 
άνκρωποι αυτοί είναι ςυχνά ςε καλι οικονομικι 
κατάςταςθ και πρόκυμοι να ςυνειςφζρουν ςτον 

ςκοπό ςασ γιατί πάνω από όλα ζχουν ιδθ αγκαλιάςει 
και πιςτεφουν ςτθν προςπάκειά ςασ. 
 
Δεν θα ςε ςτηρίξουν κάποιοι που περιμζνεισ αλλά 
θα ςε ςτηρίξουν κάποιοι που δεν περιμζνεισ 
 
Όταν προςπακιςαμε να προβλζψουμε, ζωσ ζνα 
βακμό, ποιοι και πόςοι κα μασ ςτθρίξουν, είχαμε 
υπολογίςει κάποιουσ ανκρϊπουσ/οργανϊςεισ με 
τουσ οποίουσ ζχουμε ςτακερι ςυνεργαςία και 
μάλιςτα για χρόνια, ότι κα μασ ςτθρίξουν. Θ 
πραγματικότθτα είναι ότι οριςμζνοι από αυτοφσ δεν 
υποςτιριξαν τθν εκςτρατεία οφτε επικοινωνιακά οφτε 
οικονομικά.  
 
Σο ενδιαφζρον και αιςιόδοξο είναι ότι αρκετοί από 
τουσ ανκρϊπουσ και τουσ φορείσ που δεν περιμζναμε 
ότι κα μασ ςτθρίξουν μασ προςζφεραν ιδιαίτερθ 
βοικεια και ςε επίπεδο επικοινωνιακό αλλά και ςε 
οικονομικό και μάλιςτα κάποιεσ φορζσ και με 
ςθμαντικά ποςά.  
 
Σο Crowdfunding λοιπόν, είναι και ζνασ τρόποσ να 
ανακαλφψεισ υποςτθρικτζσ του ζργου ςου, τουσ 
οποίουσ δεν είχεσ υπόψθ ςου και κάποιεσ φορζσ δεν 
μπορείσ να ξζρεισ ποιοι είναι αυτοί αν δεν ξεκινιςεισ 
τθν προςπάκεια.  
 
Αυτι θ «εξωςτρζφεια» δεν καταγράφεται 
απαραίτθτα με οικονομικοφσ όρουσ, αλλά είναι 
ςθμαντικι και αποτελεί μια από τισ μεγαλφτερεσ 
ωφζλειεσ μιασ καμπάνιασ crowdfunding.  
 
Project Vs Κοινότητα 
 
Εξαρχισ γνωρίηαμε ότι το κζμα τθσ εκςτρατείασ μασ 
δεν ιταν ςυναρπαςτικό. Θ ορολογία Accelerator ι 
Επιταχυντισ δεν ςθμαίνει τίποτα ςε κάποιον εκτόσ 
από το οικοςφςτθμα των startups, των κοινωνικϊν 
επιχειριςεων, πλζον και των ΜΚΟ. Είναι 
αντικειμενικά δφςκολο για κάποιον τρίτο να 
κατανοιςει τι ακριβϊσ κάνουμε και αντίςτοιχα γιατί 
είναι ςθμαντικό. Θα ιταν πολφ πιο ξεκάκαρο και 
ςαφζσ αν το ζργο μασ αφοροφςε ςτθν υιοκεςία ενόσ 
μικροφ ελαφιοφ, αν αφοροφςε παιδιά, κτλ.  
 
Αναγνωρίηοντασ αυτόν τον περιοριςμό, επενδφςαμε 
όλθ μασ τθν ενζργεια ςτθν κοινότθτά μασ. Θ δφναμι 
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μασ είναι οι άνκρωποι που μασ πιςτεφουν και αυτοφσ 
προςπακιςαμε να παρακινιςουμε. Δεν είναι τυχαίο 
ότι περιςςότερο από το 90% των 111 υποςτθρικτϊν 
μασ είναι άνκρωποι και φορείσ που μασ γνωρίηουν 
άμεςα ι ζμμεςα, ζχουν ζρκει ςε επαφι με τον φορζα 
μασ και τουσ ανκρϊπουσ του.  
 
Προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ, ηθτιςαμε από όςουσ 
επικυμοφςαν, να  μασ ςτείλουν ζνα δικό τουσ 
ςφντομο βίντεο, το οποίο χρθςιμοποιιςαμε κατά τθ 
διάρκεια τθσ εκςτρατείασ για να προβάλλουμε τα 
οφζλθ που αποκόμιςαν οι οργανϊςεισ από τθ 
ςυμμετοχι τουσ ςτο πρόγραμμα Accelerator. Δεν 
χρειάηεται να είναι επαγγελματικό και με κόςτοσ, 
αρκεί ζνα καλό κινθτό. Από τθν πλευρά μασ ςτείλαμε 
οδθγίεσ προκειμζνου το εραςιτεχνικό βίντεο να είναι 
όςο γίνεται καλφτερο, π.χ. να υπάρχει φυςικό φωσ, 
να φαίνεται το λογότυπο, κτλ. Επιπλζον, ετοιμάςαμε 
ζνα slideshow για να προβάλλουμε και να τιμιςουμε 
τουσ πρεςβευτζσ μασ (και ζνασ ακόμθ τρόποσ για να 
τουσ παρακινιςουμε) και ζνα slideshow με quotes 
από τουσ ςυμμετζχοντεσ για τθν εμπειρία και τα 
οφζλθ από τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο πρόγραμμα. 
 
υνοψίηοντασ, πριν ξεκινιςετε τθν εκςτρατεία ςασ, 
προςπακιςτε να αξιολογιςετε τα δφο αυτά 
ςθμαντικά ηθτιματα, το ίδιο το κζμα τθσ εκςτρατείασ 
και τθν κοινότθτά των ανκρϊπων και των φορζων 
γφρω από τθν οργάνωςι ςασ, και κάντε το με 
ειλικρίνεια, ποια είναι θ πραγματικότθτα, όχι τι κα 
κζλατε να ιςχφει! 
 
 
 
 
 
  
 
 



 

 
 

4. ΕΠΙΛΟΓΟ 

 
Να κάνουμε μια καμπάνια crowdfunding ι όχι; το HIGGS καταλιγουμε ότι αξίηει να το επιχειριςει θ 
κάκε οργάνωςθ κακϊσ τα άμεςα και ζμμεςα οφζλθ ςε μια οργανωμζνθ προςπάκεια είναι περιςςότερα 
από το όποιο κόςτοσ. 
 
Για τθν επιτυχι υλοποίθςθ μίασ crowdfunding καμπάνιασ, ςίγουρα χρειάηεται αρκετόσ χρόνοσ 
προετοιμαςίασ, προςοχι ςτθν επικοινωνία, διαμοιραςμόσ αρμοδιοτιτων ςτθν ομάδα και πολφ καλόσ 
ςυντονιςμόσ μεταξφ τθσ Ομάδασ Crowdfunding και των υπολοίπων μελϊν τθσ οργάνωςθσ. 
 
Χρειάηεται πολφ καλόσ ςυντονιςμόσ τθσ επικοινωνίασ, όχι μόνο πριν τθν ζναρξθ τθσ καμπάνιασ αλλά 
και κατά τθ διάρκειά τθσ. Απαιτείται εφκολθ και άμεςθ προςαρμογι ςτισ αλλαγζσ που προκφπτουν από 
τθν εξζλιξθ και πρόοδο τθσ διαδικαςίασ. 
 
Μια καμπάνια crowdfunding ζχει μια μακρά πορεία και μοιάηει λίγο με ζνα ταξίδι. Όπωσ ςε όλα τα 
ταξίδια, όςο καλά κι αν είςαι προετοιμαςμζνοσ, πάντα υπάρχουν προκλιςεισ ςτθν πορεία που καλείςαι 
να αντιμετωπίςεισ. Θ δθμιουργικότθτα και θ προςαρμοςτικότθτα είναι απαραίτθτεσ δεξιότθτεσ για να 
βρεισ λφςθ και να ςυνεχίςεισ. Ιδιαίτερα όταν είναι θ πρϊτθ φορά που κάνεισ μια καμπάνια 
crowdfunding, ςτθ διαδρομι κα προκφψουν προβλιματα τεχνικισ φφςεωσ ςχετικά με τισ πλθρωμζσ ι 
τθν πλατφόρμα, τα βιντεάκια, προβλιματα με τα δωράκια, διαφωνίεσ για το κόςτοσ και τθν αιςκθτικι 
τουσ, ενϊ κάποια ςτιγμι κα ςτερζψεισ από ιδζεσ για posts ςτο Facebook ι ςτο Instagram, κα 
αιςκανκείσ ότι δεν ζχεισ άλλουσ γνωςτοφσ, κτλ.  
 
Αυτι, όμωσ, είναι κατά τθ γνϊμθ μασ και θ ομορφιά του ταξιδιοφ αυτοφ, από το οποίο κα βγείτε πιο 
δυνατοί και ενωμζνοι. Σα προβλιματα αυτά κα αναγκάςουν τθν ομάδα να ενωκεί και να γίνει ακόμθ 
πιο δθμιουργικι, κα ανακαλφψετε το δίκτυο γνωριμιϊν ςασ από τθν αρχι και κα εντοπίςετε ευκαιρίεσ 
που δεν περιμζνατε, κα βρείτε το κάρροσ/κράςοσ να επιμείνετε με κίνδυνο να γίνετε ακόμα και 
κουραςτικοί ςε κάποιουσ, και όλα αυτά, είναι προκλιςεισ που κα ςασ κάνουν πιο δυνατοφσ και 
δθμιουργικοφσ και κα ςασ προςφζρουν μια πραγματικά πολφτιμθ εμπειρία για το μζλλον. 
 
Κατά τθ γνϊμθ μασ, ςτθν καμπάνια που «τρζξαμε» πιο ςθμαντικό από τα ίδια τα χριματα είναι θ 

μεγάλθ ςυμμετοχι των 111 υποςτθρικτϊν. Σο crowdfunding είναι ο καλφτεροσ τρόποσ να είςτε 

εξωςτρεφείσ και να αξιολογιςετε τθν ιδζα για το project ςασ με βάςθ τισ αντιδράςεισ του κόςμου. 

Σελικά, κανζνα άλλο κανάλι χρθματοδότθςθσ δεν προςφζρει τθ δυνατότθτα να είςαι τόςο «ανοιχτόσ» 

και εξωςτρεφισ όςο αυτό. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Λίγα λόγια για την 1η μασ Καμπάνια Crowdfunding 

 Τίτλοσ: Empowering Heroes - Ενδυνάμωςθ Ικανοτιτων για Δφο Ελλθνικζσ Μθ Κερδοςκοπικζσ 

Οργάνωςεισ 

 Πλατφόρμα: GIVE&FUND 

 Διάρκεια Καμπάνιασ: 26 επτεμβρίου - 12 Νοεμβρίου 2018 

 Οικονομικόσ Στόχοσ: 6.400€ 

 Ποςό που ςυγκεντρώθηκε: 6.410€ 

 Μζςη Συνειςφορά: 57,75€ 

 Αριθμόσ Δωρητών: 111 

 Αριθμόσ Πρεςβευτών: 18 

 Link Καμπάνιασ: https://www.giveandfund.com/giveandfund/project/HIGGS-empowering-heroes  

Στόχοσ Καμπάνιασ: να δϊςει τθν ευκαιρία ςυμμετοχισ ςε δφο Μθ Κερδοςκοπικζσ Οργανϊςεισ (ΜΚΟ) ςτο 

πρόγραμμα Accelerator. Ο αρχικόσ μασ ςτόχοσ ιταν να ςυγκεντρϊςουμε το ποςό των 3.200€ για να 

καλφψουμε το κόςτοσ ςυμμετοχισ μιασ ΜΚΟ ςτο πρόγραμμα. Λόγω του ότι το ποςό ςυγκεντρϊκθκε ςε 

ςφντομο χρονικό διάςτθμα (3 πρϊτεσ εβδομάδεσ) και υπιρξε κετικι ανταπόκριςθ και από επιπλζον άτομα να 

ςτθρίξουν τθν καμπάνια μασ, αποφαςίςαμε να ςυνεχίςουμε και για δεφτερθ κζςθ και διπλαςιάςαμε τον 

οικονομικό ςτόχο μασ. 

Πιο ςυγκεκριμζνα: 

 Σισ πζντε πρϊτεσ θμζρεσ: καλφψαμε το 53% και ςυγκεντρϊςαμε 1.705€ 

 Σισ τρεισ πρϊτεσ εβδομάδεσ: καλφψαμε το 100% και ςυγκεντρϊςαμε 3.215€, φτάνοντασ τον 1ο 
οικονομικό μασ ςτόχο και ςυνεχίςαμε με τθ δεφτερθ κζςθ 

 Σθν πρϊτθ εβδομάδα πριν τθ λιξθ τθσ καμπάνιασ: καλφψαμε το  85% και ςυγκεντρϊςαμε 5.429€. 
 
Challenge Grant από το Ίδρυμα Σταφροσ Νιάρχοσ 

Σο Κδρυμα ταφροσ Νιάρχοσ μασ ζδωςε μια ςθμαντικι ευκαιρία, κακϊσ τριπλαςίαςε το ποςό που 

ςυγκεντρϊκθκε αυξάνοντασ τον αντίκτυπο τθσ εκςτρατείασ μασ και του προγράμματοσ για τισ Μθ 

Κερδοςκοπικζσ Οργανϊςεισ! 

Πρόγραμμα Accelerator 

Σο Accelerator είναι ζνα δωρεάν πρόγραμμα 4-μθνθσ διάρκειασ ειδικά ςχεδιαςμζνο για τθν ενδυνάμωςθ 

μικρομεςαίων ΜΚΟ το οποίο προςφζρει ςυνεχι υποςτιριξθ και κακοδιγθςθ ςτθν ανεφρεςθ πόρων, τον 

ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ ζργων, τθν προςζλκυςθ και διαχείριςθ εκελοντϊν, τα νομικά 

/φοροτεχνικά/λογιςτικά, το marketing/ τθν επικοινωνία/ τα social media. To πρόγραμμα προςφζρει δωρεάν 

χριςθ των χϊρων του HIGGS, πρόςβαςθ ςτθν Ομάδα Ειδικϊν μασ και δίνει ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ ςυνεργαςία 

των οργανϊςεων που ςυμμετζχουν: ενκαρρφνει και διευκολφνει τθ μεταξφ τουσ δικτφωςθ, κακϊσ και τθ 

ςφνδεςθ με μεγάλεσ ΜΚΟ τθσ Ελλάδασ και του εξωτερικοφ για ανταλλαγι απόψεων, εμπειριϊν και βζλτιςτων 

πρακτικϊν και διερεφνθςθ πικανϊν ςυνεργειϊν. 
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II. Η εξζλιξη τησ καμπάνιασ μασ  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

3 πρώτεσ εβδομάδεσ 

1 εβδομάδα πριν τη λήξη Ολοκλήρωςη καμπάνιασ 

5 πρώτεσ ημζρεσ 
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III. Κοινοποιήςεισ υποςτηρικτών μασ 

 

 

 

 

 

 


