CINECROWD
WAT IS CINECROWD
CineCrowd is het crowdfunding platform voor
films en biedt een alternatieve manier van
financiering voor filmmakers van originele
en krachtige films. Zowel gerenommeerde
filmmakers (waaronder George Sluizer, Eddy
Terstall, Heddy Honigman, Robert Jan Westdijk,
Norbert ter Hall) als filmmakers die aan de
start van hun carrière staan, hebben hun film
gerealiseerd met de hulp van het publiek.
Je hebt een geweldig plan voor een film en mist (nog een stukje) financiering.
Wat dan? Bij CineCrowd bouwen we voort op de ervaring die we opdeden
bij meer dan 500 projecten die jou (succesvol!) voorgingen. Samen met de
filmmaker plaatsen we de film in het landschap en gaan we op zoek naar
de doelgroep. Wat maakt jouw film uniek en wie vinden, net als jij, dat deze
film nu gemaakt moet worden? Samen brengen we in kaart hoe je jouw
crowdfunding campagne zo optimaal mogelijk in kunt zetten.
Vanaf de dag dat je je film indient tot de dag dat je crowdfunding afloopt,
bieden we intensieve coaching aan alle makers. We geloven er heilig in dat dit
het verschil maakt en dat dit het grote verschil is met andere crowdfunding
platforms. We zijn net zo gepassioneerd over film als jij en streven ernaar
zoveel mogelijk prachtige projecten te realiseren!
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€ 7.000

Succesratio* vanaf 2011
*in 2017 93%

Gemiddeld per
project

CINECROWD PLUS
Bij plusprojecten verricht CineCrowd additionele werkzaamheden
tegen 20% fee. De additionele werkzaamheden worden verricht
tijdens de voorbereiding van de campagne en tijdens de campagne.
Deze taken zijn onder meer:

BEGELEIDING
Filmmakers worden intensief begeleid vanaf de aanmelding van
een project tot het slagen van het project. Je krijgt advies over het
maken van een pagina en crowdfunding teaser en het bereiken van
je doelgroep. Meer informatie hierover vind je in het stappenplan
en de tijdlijn.
Makers zijn welkom op het CineCrowd kantoor, maar kunnen ook
telefonisch of via skype feedback krijgen. De eerste 60 minuten
zijn gratis, hierna brengen we voor afspraken bij ons op kantoor
€25,- per uur in rekening. Telefonische feedback en feedback per
e-mail blijven uiteraard gratis.
Dit doen we via:
Nieuwsbrieven

om de week naar 6.000+

Persberichten

naar ons pers – en filmpersbestand

Facebook

7.200 likes

Twitter

2.800 volgers

Instagram

500 volgers

Natuurlijk houden we tijdens je campagne in de gaten hoe het gaat

500+

40.000+

Geslaagde
projecten

Supporters

en sturen we bij waar nodig.

Deze taken zijn onder meer:
strategie, inhoud en planning van de campagne opstellen
co-creatie van promotionele acties
het schrijven en sturen van nieuwswaardige persberichten
het schrijven en sturen van speciale nieuwsbrieven naar ruim
6.000 contacten
extra aandacht op onze Facebook-pagina (bijna 7.200 volgers)
contacten leggen met partijen (festivals, ambassadeurs, pers
en instanties) ter promotie van de campagne
tussentijdse evaluaties

FEE
Als een project slaagt, betaal je een fee van 10% (exclusief 21% btw) van het
eindbedrag aan CineCrowd. Alle filmmakers betalen een inschrijffee van
€75,- (exclusief 21% btw). Meer informatie hierover is te vinden in de algemene
voorwaarden.

