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Kampányinformációs Adatlap 
 

Jelen kérdőív a közösségi finanszírozási kampányigény felmerülésekor meglévő, rendelkezésre álló 

információk összegyűjtését, a kérdések felvetését és a kampányképesség-érettség felmérését szolgálja annak 

érdekében, hogy a Tőkeportál a megfelelő mentorálást tudja ajánlani a Kampánygazda részére a sikeres 

kampány előkészítéséhez. A kérdőív kitöltésével a Titoktartási megállapodást is töltsd ki, írd alá és szkennelve 

juttasd vissza a hello@tokeportal.hu címre. Ezután néhány napon belüli konzultációs időpontot ajánlunk. 

A konzultációt az akkor kiküldendő Kampányindítási megállapodás aláírása követi, amivel egyidejűleg 

elküldjük a Kampánydokumentáció előkészítését támogató sablonokat, mintáka, azaz az 5 éves pénzügyi terv 

és összefoglalót, a one pager, a befektetési prezentáció és a pitch videoval kapcsolatos tudnivalókat. A 

dokumentumok angol nyelven is elkészítendőek. Eközben mindenben segítünk, folyamatosan konzultálunk, 

és elkezdjük a befektető-keresést. A kampányra való felkészülés 1-3 hónapos munka, a kampány jellemzően 

2 hónapig tart, és azt követően használható fel a befolyt összeg. Kampányt csak Zrt. indíthat, de annak 

megalapításában aktívan segítünk. Céalapítás nélkül a kampányindítás 100-200e Ft körüli összegbe kerül, 

amiben a Tőkeportál fix díjai is benne vannak. Ha nem veszel igénybe nem kötelező szolgáltatásokat, akkor 

ezen felül csak sikerdíjat számolunk fel. 

 

A lenti adatok megadása után kérjük hozd létre profilodat a http://tokeportal.hu/ oldalon, munkaidőben a 

chaten segít az ügyfélszolgálat ha szükséges – a művelet 6-8 percig tart és azonosítást igényel, amihez a 

lakcímkártyádra és a személyi igazolványodra is szükség lesz. Kérjük tájékozódj a kampányokról és a blogban 

a cikkeket is tekintsd át. 

 

Összefoglaló kampányinformációk 
 

Keresett tőke (M Ft): 
A keresett tőkét mikortól kívánod 
felhasználni? 

 

Kampánygazda személy neve, rövid 
bemutatkozása, korábbi vállalkozói 
tapasztalata (min. 10 mondat) 
 
A vállalkozás online jelenléte: 

• Weboldala 

• Facebook-oldala és követőinek 
száma 

• LinkedIn-oldala és követőinek 
száma 

• A vállalkozásról offline és online 
médiában megjelent cikkek 

 
 

Kampánygazda személy elérhetőségei:  

A meglévő vagy létrehozandó vállalkozás 
üzleti célkitűzése a bevonandó tőkéből:  
(Termék, régió, várható növekedés, hosszú 
távú célok röviden) – min. 10 mondat 
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Iparág, piaci szegmens megnevezése és a 
vállalkozás hosszú távú víziója 
 
 

 

Meglévő vállalkozás esetén a vállalkozás 
eddigi eredményei: 

• Árbevétel 

• Adózott eredmény 

 

 

Volt már közösségi finanszírozási 
tapasztalatod? Ha igen, mi? 
 

 

Kaptál már külső befektetést? Ha igen, 
mennyit, kitől, mikor, milyen célra? 
 
 

 

Üzletfejlesztési segítségre, mentorálásra 
van szükséged?  
 

 

Még milyen segítségre volna szükséged (a 
tőkén kívül)? 
 

munkatársat keresek:  
társalapítót is keresek:  
kommunikációs  erőforrást keresek. 
szoftverfejlesztési kapacitást keresek: 
jogi szakértésre van szükségem: 
irodát keresek: 

A bevonandó tőke ellenében mekkora 
részesedést ajánlanál fel? (ez jelenti az 
árazást). 
 

 

Egyéb: 
 
 

 

 

Dátum: 

Aláírás 
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