
 

VABILO 
V okviru projekta SPOT svetovanje Pomurje vas s partnerjem projekta Razvojni center  

Murska Sobota vabimo na : 

 

brezplačno delavnico 

Množično financiranje ali crowdfunding  
 

ki bo, 

dne 17.2.2022, s pričetkom ob 12.00 uri 

 

V prostorih Paviljona EXPANO, Bakovska ulica 41, 9000 

Murska Sobota. (konferenčna dvorana Paviljona Expano). 

 

 
Crowdfunding ali množično financiranje je oblika financiranja, ki vključuje uporabo 
kapitala številnih posameznikov z majhnimi vložki. 
 
Z množičnim financiranjem mala podjetja lahko dobijo sredstva, ki presegajo tiste, 
ki jih lahko zagotovijo banke, prijatelji in družina. Uporablja se kot vir financiranja 
zelo raznolikih projektov, od političnih ali poslovnih kampanj do glasbenih ali 
umetniških projektov (pridobivanje denarja za filmske filme ali kratke filme). 
 
Običajno se uporablja za financiranje novih projektov. Platforme za množično 
financiranje omogočajo ljudem kjer koli na svetu, da ljudem ali podjetjem ponudijo 
denar. 
 

Na platformah za množično financiranje lahko sicer zasledimo ogromno kampanj, 
vendar pa le redke dosežejo svoj cilj in uspejo izdelke pripeljati tudi 
do podpornikov. Kako torej celovito pripraviti in voditi uspešno »crowdfunding« 
kampanjo? 
 
Na delavnici, ki bo potekala 17.2.2022 v paviljonu Expano se bomo sprehodili skozi 
vse faze priprave na »crowdfunding« kampanjo, njeno vodenje in aktivnosti, ki 
sledijo po uspešno zaključeni kampanji. 
 
 
 
 



 

Delavnica bo zajemala pet različnih sklopov, ter bo traja približno 3 pedagoške 
ure: 
 
 
SKLOP 1: 
- kaj je množično financiranje 
- zakaj je uporabno 
- komu je namenjeno 
- popularne platforme 
 
SKLOP 2: 
- ekipa 
- zgodba – zakaj 
- raziskava trga 
- grajenje skupnosti 
- postavitev časovnice 
- finančni načrt (stroški kampanje), 
- vsebina kampanje, 
- prijava na platformo (Kickstarter, Indiegogo …). - Kateri so upraviceni stroski na razpisu 
 
SKLOP 3: Aktivnosti MED kampanjo 
- marketinški kanali (oglaševanje, skupnost, partnerstva, dogodku, medijske objave, 
vplivneži, tuje marketinške agencije) 
- komunikacija 
- posodobitve kampanj 
 
SKLOP 4 
- nakazilo zbranih sredstev 
- prednaročila 
- komunikacija 
- proizvodnja 
- iskanje novih prodajnih kanalov 
- pošiljanje nagrad 
 
SKLOP 5 Primeri dobrih praks 
 
 
Izvajalec izobraževanja: Tadej Glavač, lastnik podjetja GO4GOAL, kjer so razvili 
inteligentno zasnovane športne nogavice GO4GOAL, za katere so v letu 2020 prejeli Zlato 
priznanje s strani Pomurske gospodarske zbornice za inovacijo in posebno nacionalno 
priznanje Gospodarske zbornice Slovenije za mlado podjetje za inovacijo. 
Pred lansiranjem produkta na tržišče je Tadej velik del raziskav posvetil analiziranju 
crowdfunding platform, kamor je novembra 2018 lansirali projekt inteligentno zasnovanih 
športnih nogavic. 
 
Ciljna skupina:  
Delavnica je namenjena inovativnim posameznikom, startupom, tistim, ki načrtujejo 
podjetje ali preverjajo tržni potencial svojih idej in novoustanovljenim podjetjem. 
 
Trajanje delavnice: 
Delavnica bo trajala 3 pedagoške ure. Izvedla se bo v  četrtek, 17.2.2022 ob 12.00 uri. 



 

 
Prijava:  
Vse zainteresirane prosimo, da nam prijavnico pošljete najkasneje do 14. februarja 2022 
na na el. naslov: tine.novak@rcms.si  
 
 

 
 
 
 
 

delavnica je za udeležence brezplačna, število mest je omejeno! 
 
 

PRIJAVNICA 
Ime in priimek: 
 

 
 

Podjetje/institucija:  
 

Naslov:  
 

Starost podjetja  
(nad ali pod 5 let): 

 
 

Kontakt, e-pošta:  
 

 

S prijavnico dajete privolitev, da se vaši osebni podatki hranijo za namene dogodka. Z evidentiranjem na 

prezenčno listo udeleženih pa dovoljujete, da se podatki obdelujejo za namene izvajanja in spremljanja 

evropskega projekta/operacije SPOT svetovanje Pomurje, ki se izvaja v času od 1.1.2018 do 31.12.2022. Za 

izkazovanje izvajanja operacije SPOT svetovanje Pomurje bo izvedba delavnice fotografirana, zato v kolikor 

želite, da iz samega slikovnega materiala ne boste prepoznani, imate možnost, da predlagate anonimizacijo 

vaše prepoznavnosti. Podatki se ne bodo iznašali v tretje države. Upravljavec zbranih osebnih podatkov je 

Razvojni center Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota. 

  
Projekt »SPOT svetovanje POMURJE 2018-2022 « 
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, 

javna agencija 


