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Com funciona? 
Veure-ho tot / Amaga-ho tot  

 

Què és totSuma?

TotSuma és una plataforma de finançament col·lectiu, sense ànim de lucre, per finançar projectes a través d’internet. Nosaltres creiem que: 

- Una bona idea, ben comunicada, es pot propagar àmpliament. 

- Molta gent pot proporcionar diners per finançar bones idees. 

TotSuma funciona a través del mètode de finançament “tot o res”, on a través d’aportacions individuals s’aconsegueixen tots els diners que es demanen per tirar 

endavant els projectes.

Què és un sumador?

És tota aquella persona que segueix, fa aportacions o comentaris als projectes.

Què és un promotor?

Benvingut/da CAL - El meu compte 
(sortir) 
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És tota aquella persona o col•lectiu que cerca suport i finançament per convertir les seves idees en realitat.

Qui pot penjar projectes a totSuma?

Som una solució per a projectes catalans, ja siguin projectes audiovisuals, musicals, literaris, empresarials, esdeveniments, campanyes, accions, etc. 

Tota persona, col•lectiu, empresa, partit o associació amb interès per finançar el seu projecte es pot convertir en promotor i penjar projectes.

Per què la gent dóna suport als projectes?

Pels promotors. Perquè donar suport a un projecte és ajudar a fer realitat el somni d’una o moltes persones que hi ha al darrere. Només cal fer un cop d’ull als 

missatges, fotografies i vídeos dels projectes per saber de què estem parlant. 

 
Per les recompenses. Molts projectes ofereixen productes o experiències a canvi de les aportacions realitzades. 

 
Per compromís. Creiem que aquesta és una forta motivació per sumadors i promotors: compromís amb la llengua, cultura i país.

Només necessito una petita quantitat de diners, em serà útil totSuma?

I tant! Totsuma és un servei destinat tant a projectes petits com grans. S’accepten projectes amb tota mena d’objectius econòmics, no hi ha límit.

Què vol dir finançament "tot o res"?

Els promotors del projectes estableixen un objectiu econòmic i durant els dies que els projectes estan actius a totSuma han d’aconseguir la totalitat dels diners 

demanats. Els projectes han d’arribar o superar el 100% del seu finançament perquè els promotors obtinguin els diners. En cas contrari no hi ha cap tipus de 

transacció monetària. Fins a l'últim dia del projecte, les aportacions dels sumadors es consideren un compromís de pagament que només es farà efectiu en cas d'èxit 

del projecte.

Per què finançament "tot o res"?

Per sentit comú. Si per exemple es necessiten 5.000 euros per finançar un projecte i només se n’aconsegueixen 2.500 seria massa complicat tirar endavant el 

projecte aconseguint només la meitat del que s’havia planificat inicialment. 

 
Menys risc. Si no s'assoleix l'objectiu no passa res, no hi ha cap transacció econòmica entre els sumadors i el promotor. 

 
Per motivació. El promotor farà tot el possible per aconseguir l'objectiu. Si el projecte agrada, els sumadors faran córrer la veu perquè el projecte sigui un èxit.
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Promotors, sumadors... ?

Aquests són, a grans trets, els rols principals dels usuaris de totSuma: 

 

  

 

Categories

●     Social
●     Música
●     Cultura
●     Campanyes

●     Política
●     Editorial
●     Comunitat

Totsuma

●     Contacte
●     Avís legal
●     Enllaça'ns
●     

Butlletí

Rep els nous projectes de totSuma cada 
setmana. 

 

 

Un projecte de

 

Segueix-nos

●       
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