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Czech Crowdfunding na portále 
www.PenizeproProjekt.cz 

• Platforma pro sdílenou ekonomiku 

• Podpora Start up projektů 

• Stabilní prostor pro nápady, potřeby či 
podporu talentu 

• Prostor, kde na sebe upozorníš 

• Platforma je příležitost podporovat Start up 
projekty či si založit vlastní Start up projekt 

 

 



Co je portál www.PenizeproProjekt.cz 

• Platforma s českým Crowdfundingem 

• Crowdfunding je způsob sběru peněz, při kterém 
větší počet jednotlivců přispívá menším obnosem 
k cílové částce 

• Crowdfundingem můžeš financovat zajímavé 
projekty, produkty či společnosti 

• Základ pro dlouhodobě fungující byznys 
(minimální počáteční náklady na propagaci, 
během pár dní ví o Tvém projektu nespočet lidí) 

 



Postup použití portálu 

• Utřiď si myšlenky, co bude cílem Tvé 
kampaně a na co konkrétně chceš vybrat 
peníze 

• Promysli seznam odměn, které budeš 
poskytovat za vybrané peníze 

• Připrav si fotky a motivační video 

• Registruj se na webu www.penizeproprojekt.cz 

 

 

http://www.penizeproprojekt.cz/


Postup použití portálu 

• Vystavení projektu trvá 12 minut 

• Pošli svůj projekt ke schválení a čekej na 
případné připomínky 

• Po schválení je Tvůj projekt vystaven na webu 
www.penizeproprojekt.cz 

• Nyní začínáš s výběrem peněz na svůj projekt 
– kampaň je spuštěna (práce začíná) 

http://www.penizeproprojekt.cz/


Nastavení úspěšné strategie 

• Úspěšnost projektů stojí na genialitě a 
výjimečnosti nápadu 

• Základem je velmi propracovaná strategie 
postavená na dokonalém pochopení portálu 

• Budování komunity podporovatelů ze 
stávajících, či zlákání nových, neznámých 
podporovatelů 

• Sdílení na sociálních sítí, řeknu o projektu 
přátelům, známým, kolegům 

 

 



Nastavení úspěšné strategie 

• Vytvoření dobrého motivačního videa 

• S Tvým projektem aktuálně běží další desítky 
projektů 

• Stanovení reálné cílové částky 

• Zvýhodněné odměny pro prvních 20-50-100 
podporovatelů 

• Použít médií k propagaci – nabídni jim svůj 
projekt jako životní příběh, pošli vzorek 
novináři či ho pozvi na osobní schůzku 



Postřehy úspěchu 

• Nastav lákavé odměny adekvátní příspěvku 

• Propaguj - ke kampani musíš přivést lidi Ty 

• Komunikuj aktivně s médii 

• Průběžně přihazuj peníze, aby byla vidět 
tendence růstu u projektu 

• Kampaně s videem získávají v průměru 
čtyřnásobek peněz oproti kampaním bez něj 

• Výběr správné kategorie na portále určí, jaké 
publikum můžeš oslovit 



Postřehy úspěchu 

• Propaguj projekt všude, kde můžeš 

• Buď aktivní - denní aktivita na sociálních sítí 
okolo projektu  

• Vytvoř na sociálních sítí vlastní stránku 
projektu – denně tvoř, sdílej aktivity, vymýšlej 
statusy, navrhuj odměny za like a sdílení 

• Jedině tak budeš s projektem úspěšný a 
nasbíráš potřebou sumu peněz 

 



Ukončení kampaně 

• Nasbíral jsi cílovou částku 

• Poskytni slíbené odměny  

• Založ si např. microsite (nemáte-li již web) a 
odkaž z profilu kampaně na microsite, kde si 
mohou zboží/službu předobjednat, nebo 
nadále propagovat či sledovat Tvůj vývoj 

• Základ pro dlouhodobě fungující byznys s již 
zaběhlou reklamní kampaní – vědí o mně  



Příklady úspěšných  

• Skinners ponožkobota = vybrali 16,3 mil.Kč 

• Trabantem do Tichomoří = vybrali 2,8 mil.Kč 

• Bez lajku neodejdu – kniha = 136 tis. Kč 

• 2000 SLOVÍČEK - aplikace =780 tis. Kč 

• Nakopni Jatka! = vybrali 2,4 mil. Kč 

• United Islands = vybrali 1,7 mil. Kč 

• Frusack sáček = vybrali 640 tis. Kč 

 

 

 



Štěstí přeje připraveným  
 

Štěstí je to, když se připravenost potká s příležitostí.  
 

Budu se těšit na Vaše projekty,  

za náš tým přeje hodně štěstí Katka  

+420 602 566 574, info@penizeproprojekt.cz 

 

 


