
 

 

  

Detalii Atelier de Crowdfunding, 14 aprilie, Ambasadă 

Atelier de CROWDFUNDING 

- metodă de finanțare și validare a unei idei - 
 

Cătălina Azamfirei 

Parte din echipa care a fondat în 
2013 platforma de 

crowdfunding PotSiEu.ro, 
adresată ideilor antreprenoriale 

cu impact în societate. 
 

A acordat consultanță și 
training pentru peste 350 de 

persoane. Este cunoscută drept 
¨Creatoare de soluții¨, 

pentru că reușește să contribuie 
cu soluții clare și potrivite 

nevoilor clienților. 
 

Prin formare, expert în 
marketing și comunicare, 
adaptează strategii pentru 

domeniul  
non-profit și start-up. 

Lucrăm concret, pe exemple și studii de caz relevante din alte 
campanii. Vedem practic, cum se conduce o campanie spre succes, 
învățând din greșelile altora, cu scopul de a crește șansele de reușită.  

Atelierul se adresează celor care doresc să inițieze campanii pe 
platformele românești sau internaționale. 

Program
:  

Înscriere: 

Pentru persoanele care caută o sursă nouă de finanțare pentru o idee conturată,  
prin care doresc să inițieze o activitate nouă (proiect, un mic business). 

Conținutul atelierului 

La sfârșitul sesiunii dorim să: 
 ü Înțelegi ce înseamnă să începi o campanie de crowdfunding; 

ü Alegi care este platforma potrivită campaniei; 

ü Cunoști etapele principale de planificare și strategia pe care o implică; 
ü Știi să implici comunitatea pentru susținerea și promovarea campaniei;  

ü Știi să construiești tipuri de recompense potrivite.  

¨Este un atelier care poate propulsa 
un start-up sau o cauză socială pe 
culmi neașteptate. O campanie de 

crowdfunding presupune într-
adevăr multă muncă și atelierul este 
un cadru perfect pentru a pune totul 

în perspectivă.¨ Theodora Ene 
(participant la un atelier anterior) 

Testimonial 

Cost: 

14 APRILIE, 18:00-21:00 – LA AMBASADA 

18:00 - 19:15 Sesiunea I       19:30 – 20:45 Sesiunea II 
19:15 – 19:30 Pauză             20:45 – 21:30 Concluzii 

 Pentru participanții care au absolvit atelierul, oferim  
O SESIUNE DE CONSULTANȚĂ 1 la 1, ulterioară atelierului.  

 

Pentru înscriere la WEBINAR, completați până marți, 22 martie, 
formularul de la acest link: TinyURL.com/23martiecrdf  

Costul Atelierului este de 150 RON.  
Early registration Fee (până la data de 31 martie), 100 RON.   

FREE PRE-COURSE WEBINAR 
Miercuri, 23 martie, 20:00-21:30 

Pentru înscriere, completați formurul: 
TinyURL.com/14apriliecrdf. 
In baza datelor completate se va emite factura. Înscrierea 
pentru atelier va fi completă numai după efectuarea plății.  

Pentru detalii: 0746146781 Imola 


