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Μια διαδικτυακή πλατφόρμα crowdfunding με αποστολή να βοηθήσει 
ανθρώπους και οργανισμούς που αναζητούν χρηματοδότηση για 
να υλοποιήσουν ένα project ή μια νέα επιχειρηματική ιδέα



 Σε ιδιώτες, φυσικά πρόσωπα, που θέλουν 
να πραγματοποιήσουν ένα έργο ζωής
(κατηγορία έργων: life projects) 

 Σε start uppers που αναζητούν ένα 
κεφάλαιο για να υλοποιήσουν μια νέα 
επιχειρηματική ιδέα (κατηγορία έργων: 
startup projects) 

 Σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που 
επιθυμούν να χρηματοδοτήσουν ένα 
συγκεκριμένο έργο (κατηγορία έργων: NGO 
projects) 



Ο κάθε χρήστης, ιδιώτης ή νόμιμος εκπρόσωπος ΜΚΟ, 
εγγράφεται στην πλατφόρμα και ανοίγει τη δική του 

προσωπική σελίδα μέσω του start button 



Ακολουθώντας βήμα-
βήμα τις οδηγίες που 
παρέχει η πλατφόρμα, 
ο δημιουργός μπορεί 
να ανεβάσει κείμενο, 
φωτογραφίες, video 
και την περιγραφή του 
έργου καθώς και να 
θέσει τον οικονομικό 
στόχο που επιθυμεί να 
επιτύχει



 Ο δημιουργός του έργου χρειάζεται να διαθέτει ή 
να δημιουργήσει λογαριασμό στο PayPal

 Το PayPal είναι μια διεθνώς καταξιωμένη 
πλατφόρμα χρηματικών συναλλαγών που 
υποστηρίζει μικρά ή μεγαλύτερα χρηματικά ποσά 
και εξασφαλίζει ασφάλεια και διαφάνεια στις 
συναλλαγές

 Καθώς η διαδικασία των δωρεών προχωρά, μέσω 
της ενεργοποίησης του δημιουργού στην 
πλατφόρμα του GIVE&FUND, ο δημιουργός μπορεί 
ανά πάσα στιγμή να έχει πρόσβαση στο νέο 
υπόλοιπο του λογαριασμού του στο PayPal μέσω 
του προσωπικού του Η/Υ, αφού τα χρήματα 
πηγαίνουν κατευθείαν στο λογαριασμό του



 Όλες οι χρηματικές συναλλαγές 
πραγματοποιούνται μέσω του PayPal και 
των αυστηρών προδιαγραφών ασφάλειας 
που προσφέρει

 Η παρακράτηση της προμήθειας των δυο 
partners γίνεται αυτόματα σε κάθε 
συναλλαγή και τα χρήματα που ο χρήστης 
βλέπει στο λογαριασμό του σε συνθήκες 
πραγματικού χρόνου είναι αυτά που του 
ανήκουν 





 Έλλειμμα γνώσεων marketing & 
επικοινωνίας

 Μειωμένη εξοικείωση με παρουσίαση 
projects online (χρήση εικόνων, χρήση 
βίντεο, κείμενα κατάλληλα για online 
ανάγνωση)

 Μειωμένη εξοικείωση με τη διαδικασία 
online πληρωμών μέσω paypal





Success story γιατί:

 Ο δημιουργός μοιράστηκε 
μια ανθρώπινη ιστορία 

 Ενεργοποιήθηκε στα social 
media 

 Ενημέρωσε δωρητές & 
followers για την πρόοδο 
του έργου

 Αξιοποίησε τους 
«πρεσβευτές» 







 Το GIVE&FUND θα υποστηρίξει το έργο κάθε δημιουργού στα 
social media αλλά δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις δικές του 
προσπάθειες για προβολή του έργου  



 Έργα που χρησιμοποιούν video χρηματοδοτούνται με 115 % 
περισσότερο, ιδιαίτερα όταν τα video αναδεικνύουν μια 
ανθρώπινη ιστορία 

 Projects που κάνουν 3 ή περισσότερα updates πετυχαίνουν
239% περισσότερα έσοδα από αυτά που κάνουν 2 και 
κάτω.

 Τα κείμενα πρέπει να είναι σύντομα, περιεκτικά, 
κατάλληλα για online ανάγνωση και να αναφέρουν 
ξεκάθαρα το σκοπό για τον οποίο ο δημιουργός ζητά 
χρηματοδότηση 



 Είναι state-of-the art τεχνολογικά πλατφόρμα, 
εύκολη στη χρήση, με πολλές δυνατότητες 
διάδρασης και sharing μέσω social media

 Είναι ανταγωνιστική στις χρεώσεις της, σε 
σχέση με αντίστοιχες πλατφόρμες

 Είναι μια προσπάθεια που ξεκινά από την 
Ελλάδα με στόχο να γίνει διεθνής

 Ο δημιουργός και η ομάδα που εργάζεται 
εθελοντικά στο GIVE&FUND μπορεί να σας 
υποστηρίξει σε θέματα στρατηγικής & 
marketing



 Αν δεν ζητήσετε, δεν θα πάρετε!

 Αν δεν το μάθουν, δεν θα προσφέρουν!

 Αν δεν σας εμπιστευθούν, δεν θα 
μοιραστούν!

 Αν δεν εμπνεύσετε, δεν θα μπορέσετε! 


