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Słownik inwestora – jak mówić, żeby zostać zrozumianym? 

 

Grupa docelowa: profesjonaliści z branży audiowizualnej 

……………………………………………………………………………………..…………………………………………………..…………………………… 

1. Branża fi lmowa a inwestycje 

Na branżę filmową, albo ogólniej rzecz biorąc na branżę audiowizualną, gdyż 
obecnie świat filmu przenika się na przykład ze światem produkcji gier 
komputerowych czy komiksów, należy patrzeć pod kątem finansowym.  

Nie należy dzielić świata filmu na kino artystyczne i kino komercyjne, dobre lub 
złe, frekwencyjne lub niefrekwencyjne. Nie ma czegoś takiego, jak kino 
artystyczne. Bo czym ono jest? 

Posłuchajcie, jak Krzysztof Mikulski, jeden z gości panelu Pro Industry, założyciel 
biznesu inwestycyjnego na płaszczyźnie filmowej mówi o tym, dlaczego idąc do 
potencjalnego inwestora nie należy posługiwać się terminem „kino artystyczne” 
oraz dlaczego osobiście nie zgadza się na podział kina na artystyczne i 
komercyjne. (00:00 – 01:42) 

Każdy chciałby zrobić kawał dobrego kina dla konkretnego widza, do którego 
chce się trafić. I jeśli to się uda, to znaczy, że osiągnęło się sukces. Osiągnięcie 
sukcesu to nic innego, jak trafienie do konkretnego widza, takiego, do którego 
planowało się trafić ze swoim filmem. Nie należy przy tym dzielić widzów na 
lepszych i gorszych.  

2. Jak sprzedać  swój pomys ł  inwestorowi? 

Inwestorem może być nie tylko osoba fizyczna, ale także przedsiębiorstwo. To od 
filmowców zależy, do kogo zwrócą się z prośbą o wsparcie finansowe danego 
projektu. Numerem jeden przede wszystkim dla młodych ludzi, dopiero 
zaczynających swoją przygodę z biznesem, jest nie tylko umiejętność sprzedania 
swojego produktu, projektu w interesujący sposób, ale przede wszystkim istotne 
znaczenie ma cała machina promocyjno-marketingowa oraz praca całego 
teamu. Żeby pójść do inwestora, należy mieć dobry, zgrany zespół. Jest to 
podstawą i bardzo znaczącym elementem poważnego biznesu.  

Posłuchajcie, jak Krzysztof Mikulski posiadający doświadczenie ze startup’ami i 
funduszami inwestycyjnymi, mówi o elementach skutecznej „sprzedaży” 
swojego pomysłu i całego projektu filmowego potencjalnemu inwestorowi. (01:42 
– 04:10) 

Trzeba pokazać, że dbamy o czyjeś pieniądze, jesteśmy odpowiedzialnymi 
dysponentami otrzymanych od inwestora pieniędzy. Inwestor zawsze patrzy, na 
ile jesteśmy w stanie i co właściwie ryzykujemy. Inwestorem jest osoba, która 
bardzo świadomie inwestuje i ma w to wkalkulowane pewne ryzyko.  
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Producent filmowy jest pewnego rodzaju przedsiębiorcą, biznesmenem. 

Posłuchajcie, jak Krzysztof Mikulski mówi o początkujących filmowcach i 
istotnym znaczeniu planowania kolejnych filmów w swojej karierze. (04:10 – 
09:02) 

Ważną kwestią jest też indywidulizm wiadomości z prezentacją projektu 
filmowego, dla którego szukamy inwestora. Indywidualne cechy oferty - 
prezentacji, które są spisane pod kątem poszczególnych inwestorów.  

Posłuchajcie, jak Krzysztof Mikulski mówi o bardzo znaczącej roli 
uwiarygadniania filmowców w oczach inwestorów oraz przygotowania 
zindywidualizowanej oferty, co skutkuje możliwością spotkania z inwestorem. 
(09:02 – 09:52) 

Uzyskanie możliwości spotkania z inwestorem. 

Inwestowanie w filmowców, a nie w projekt. Filmowcy sprzedają inwestorowi 
siebie, są jednocześnie gwarantem sukcesu projektu, z którym przyszli do 
inwestora, funduszu inwestycyjnego.  

To wszystko ma na celu zbudowanie wiarygodności filmowców, jako osób, z 
którymi partner ma współpracować. 

3. One pager, czyl i  zachęta dla inwestora 

One pager jest dokumentem, który jak sama nazwa mówi, musi zawierać tylko 
jedną stronę. Musi być napisany językiem wartości osoby, do której zwracamy się 
o pieniądze. 

Niezbędne elementy one pager’a w przypadku projektu filmowego: 

- dokładny opis problemu, grupy docelowej, do której się trafi, z przekazem, który 
ma osiągnąć określony cel (09:02 – 09:52); 

- zespół (pojedyncza osoba nie jest w stanie samodzielnie zrealizować projektu, 
często jest odsyłana z kwitkiem); 

- element finansowy (nie musi być wprost napisane, że inwestor osiągnie 
konkretną stopę zwrotu, można podać, jakie wartości osiągnie; inwestor czasem 
od korzyści finansowych woli osiągnąć wartości marketingowe). 

Prostota przede wszystkim, one pagery muszą zawierać elementy, które przede 
wszystkim zaciekawią przyszłego inwestora i wybiją się na tle pozostałych. One 
pager niekoniecznie musi powstać w wersji papierowej, może być także na 
przykład w formie krótkiego filmu. Film taki może być bowiem nawet lepszą i 
atrakcyjniejszą w odbiorze opcją, gdyż będzie czymś innym, nowym.  

Należy poinformować inwestora o wszystkich projektach, w jakich brało się 
udział, zanim zwrócono się do niego. Istotne znaczenie mają wszystkie szczegóły 
dotyczące tych aktywności, na przykład, w jakich prestiżowych warsztatach się 
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uczestniczyło. Walka o uwagę inwestora jest jednym z priorytetów dla osoby 
starającej się o fundusze na produkcję filmu.  

Nie należy tracić czasu na przekonywanie do zainwestowania w projekt filmowy 
osób z zupełnie innej branży, rzadko kiedy można osiągnąć w takim przypadku 
sukces. Należy umieć rozróżniać osoby ciekawe inwestycyjnie od tych kompletnie 
niezainteresowanych tematem, jakim jest film. Pieniędzy jest w nadmiarze, 
natomiast zbyt mało jest ciekawych projektów, w które warto zainwestować te 
pieniądze.  

Trzeba wiedzieć po co i jakie pieniądze od kogo wziąć. Nie liczą się tylko i 
wyłącznie pieniądze, ale także sukces.  

Język używany w kontaktach z inwestorem w branży filmowej jest podobny, jak w 
innych branżach, ale różnica tkwi w argumentacji. Jest kilka zbieżnych 
elementów, jeśli chodzi o kontakt z inwestorami filmowymi i tymi poza filmowymi: 
research, punkty referencyjne, benchmarking, sprawdzenie partnerów, wskazanie 
naszych mocnych stron, ale kluczowe znaczenie ma w tym przypadku 
uwiarygodnienie nas jako partnera, marki, firmy, osoby czy zespołu.  

 

4. „Zimna ryba”, czyl i  osoba doradcy finansowego 

Po rozmowie z inwestorem kolejnym etapem jest rozmowa z osobą zajmującą się 
już stricte finansami tego inwestora. Nawet osoba prywatna ma swojego 
doradcę finansowego. Przez większość czasu trwania projektu filmowego to 
właśnie z tą osobą będzie najczęstszy kontakt, ona będzie sprawdzać zgodność 
finansów, terminowość podpisywania umów, możliwość ryzyka formalno – 
prawnego, będzie posiadała także wiedzę na temat branży filmowej począwszy 
od kosztów biletów kinowych, skończywszy na liczbie widzów danego filmu. Do 
rozmowy z tą osobą też trzeba być przygotowanym, ponieważ obecnie coraz 
więcej inwestorów ma swojego doradcę finansowego. 

Należy charakteryzować się również nietuzinkowym sposobem myślenia odnośnie 
tego, jaką wartość ma to, co robimy i w jakich nietypowych kanałach można 
sprzedać swoje dzieła czy projekty.  

W dzisiejszych czasach nie ma limitów, swoje projekty można „sprzedać” nawet 
poprzez YouTube’a, a środków finansowych szukać poza granicami kraju. Młodzi 
filmowcy powinni także przekraczać granice myślenia znajomościami, obca 
osoba jest w stanie kupić dany projekt, jeśli zostanie w odpowiedni sposób do 
niego przekonana.  


