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Mesenaa"i.Pro –palvelu amma"ilaisille

!
!
!

Mesenaa!i.me on heinäkuussa 2013 ava!u suomalainen
yhteisörahoituspalvelu. Sen tarkoituksena on tukea suomalaista kul!uuria,
sosiaalisektoria ja talou!a. Mesenaa!i.me kunnioi!aa olemassaolevaa
rahoitusjärjestelmää, mu!a haluaa täydentää sitä tuomalla mukaan nyt
myös yksityisten ihmisten ja yritysten rahoituspotentiaalin, ke!erämmin ja
näkyvämmin.

!

Mesenaa!i.me -palvelun sivulla kuka tahansa voi esitellä hankkeensa ja
hakea sille rahoitusta – niin yksityisiltä ihmisiltä, yhteisöiltä kuin
organisaatioiltakin. Myös rahoituksen hakija voi olla organisaatio,
yksityishenkilö tai työryhmä.

!

Pidämme suomalaisia organisaatioita ja yrityksiä tärkeinä
yhteistyökumppaneinamme. Jaammehan samat tavoi!eet suomalaisen
kul!uurin ja talouden rikastu!amisesta sekä sosiaalialan kehi!ämisestä.

!

Nyt kutsumme teidät mukaan yhteisörahoitusmaailmaan ja tarjoamme
teille sen myötä mahdollisuuden kehi!ää rahoitustyötänne ja tuoda
uudenlaista läpinäkyvyy!ä toimintaanne. Olemme räätälöineet
organisaatioille ja yrityksille oman palvelupaketin, nimeltä Mesenaa!i.Pro.

!
Miten Mesenaa"i.Pro toimii? Kuinka voit käy"ää Mesenaa"i.Pro:ta
organisaation tai yrityksen toiminnassa?

!
!
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Mesenaa"i.Pro toimii seuraavasti:

!
•

Pro-asiakas saa omalla logolla varustetun projektikortin, joka näkyy
aina Mesenaatin etusivun alalaidassa

•

Pro-asiakas saa oman välilehden, jolle pääsee kor!ia klikkaamalla

•

välilehdellä näkyy Pro-asiakas esi!ely sekä kaikki sen siipien alla
meneillään olevat rahoitushaut omina projektikor!einaan

•

jokainen projektikor!i johda!aa projektin esi!ely- ja
rahoitussivulle, joka on samanlainen kuin kaikki Mesenaatin
esi!ely- ja rahoitussivut

•

Pro-sivun projektit löytyvät myös Mesenaatin yleisen kategoriahaun avulla muiden hankkeiden lomasta

!

Kuva: osanäkymä palvelun etusivulta,
Aalto-yliopiston Musta Taide -kirjakustantamo on ensimmäinen Mesenaatin Pro -asiakas
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Mesenaa"i.Pro:n avulla organisaationne tai
yrityksenne voi käy"ää Mesenaa"i.me -palvelua
omaan toimintaansa monilla eri tavoilla:

!
•

voi!e käynnistää omia rahoituskampanjoitanne, joiden avulla
hae!e rahoitusta yhdelle tai monelle omalle projektillenne

•

voi!e esitellä sidosryhmienne, kuten jäsentenne, opiskelijoi!enne,
taiteilijoi!enne tai yhteistyökumppanei!enne rahoituskampanjoita

•

voi!e myös esitellä omia tai sidosryhmienne hankkeita, joita ole!e
valmiita rahoi!aamaan, mikäli yleisö tulee mukaan talkoisiin
rahoi!amalla vaikkapa tarvi!avan omarahoitusosuuden tai muun
osuuden hankkeesta

•

voi!e esitellä yhdessä projektintekijänne kanssa hankkeita, joita
ole!e jo olleet rahoi!amassa, ja joiden tekijä hakee nyt yleisöltä
lisärahoitusta tai rahoitusta jatkohankeelle

•

voi!e avata yleisölle kilpailuja, joissa esi!ele!e hankkeita ja
sitoudu!e vaikkapa rahoi!amaan kutakin hanke!a tuplasti sillä
määrällä, mitä yleisö on rahoi!anut

•

voi!e myös rahoi!aa muita Mesenaa!i.me -palvelussa olevia
hankkeita ja esitellä rahoitusvalintojanne omalla sivullanne

!
Mahdollisuuksia rahoi!amiseen, rahoituksen hankkimiseen sekä
uudenlaiseen vuorovaiku!eiseen ja läpinäkyvämpään toimintaan on
lukema!omia. Voi!e itse valita omalle organisaatiollenne parhaiten sopivan
tyylin toimia. Voimme myös kehi!ää teidän ideanne pohjalta uudenlaisia
rahoitushakumalleja ja toimintoja.

Mesenaa!i.me veloi!aa kaikista onnistuneista rahoituskampanjoista 7%
provision. Lisäksi Mesenaatin maksupalveluja hoitava Holvi Oy veloi!aa 3%
luo!okor!imaksuista ja 0,90 € jokaisesta verkkopankkimaksusta. Hinnat
sisältävät alv:n.

Mesenaa!i.Pro-sivun ylläpito maksaa 5 000 tai 10 000 € vuodessa.
Vuosihinta määräytyy käytön laajuuden ja yhteisten tavoi!eiden mukaan.
Pro-asiakkaat voivat vuosi!ain kerätä rahoitusta 5% provisiolla 150 000
euroon asti. Jokainen Pro-sopimus räätälöidään kuitenkin yksilöllisesti. 	


!
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Lopuksi

!
Nuoren toimintansa aikana Mesenaatin kau!a on mahdolliste!u erilaisia
hankkeita ja kul!uuritoimintaa 300 000 euron edestä ja tulossa on
jatkuvasti uusia kiinnostavia kampanjoita.
Tässä linkki Mesenaatin ensimmäiselle Pro-sivulle, jonka räätälöimme
Aalto-yliopiston Musta Taide -kirjakustantamolle.
h!p://mesenaa!i.me/musta-taide/
Vastaamme mielellämme kaikkiin palveluamme ja mahdollista yhteistyötä
koskeviin kysymyksiin! Voi!e myös soi!aa meille, niin kerromme lisää.
Mesenaa!i.me mahdollistaa uu!a suomalaista kul!uuria ja talou!a.
Tervetuloa mukaan!

!
Ystävällisin terveisin,

Tanja Jänicke
+358 50 382 0333
tanja@mesenaa!i.me
www.mesenaa!i.me

