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HVA ER I BELIEVE IN YOU? 
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Fakta om I believe in you Sveits!

500
Suksessfulle prosjekter siden 

sommeren 2013

20‘000
Støttespillere som har registrert seg

80%
Av alle prosjekter lykkes.

Dette er den desidert høyeste 
suksessraten blant alle 

Crowdfundingplattformer i verden.

3 MILLION
Sveitsiske franc samlet til 
sveitsiske utøvere og lag

95
Forskjellige idretter som har hatt 

suksessfulle prosjekter

400 
Mediesaker i 2015 hentet fra IBIY 38

Prosjekter i Norge som har meldt sin
 interesse siden 11. mai.

(pr. 27.05)
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Den økonomiske siden
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• Utøvere, klubber, særforbund, kretser 
eller idrettsarrangementer beskriver sine 
prosjekt gjennom tekst, bilder og video. 
Prosjektet ligger online 30, 50 eller 80 
dager. 

• Familie, nettverk, bedrifter og fans 
støtter dem med små beløp.

• De som støtter mottar en personlig 
takkegave (Feks, treningsøkter, 
postkort, signerte autografkort eller 
startnummer, ting du ikke kan kjøpe i 
butikken) 

• Det økonomisk satte beløpet må nåes 

for at pengene skal overføres.

Alt-eller-ingenting

•  

Idéen bak konseptet
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Følelsesladede historier

I 2015 ble det skrevet 400 saker med opphav fra ´I believe in you´ sine sider. Journalister 
har nå et sted å hente mer unike og personlige historier fra idretten som ikke ellers ville 
funnet frem i mediestøyet.



Hvordan kan 
skiskytingen bli en 

del av Ibiy? 
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Prosjekteksempel fra Sveits: Gasparin-søstrene

●http://www.ibelieveinyou.ch/ibiy/src/#!/projectdetail/4218/mit-heimtrainer-an-die-olympischen-spiele-2018

http://www.ibelieveinyou.ch/ibiy/src/#!/projectdetail/4218/mit-heimtrainer-an-die-olympischen-spiele-2018


© IBIY 2016http://52.49.127.23:8080/ibiy/src/#!/projectdetail/6923/projeskt-exempel-treningsleir-i-tyskland

http://52.49.127.23:8080/ibiy/src/#!/projectdetail/6923/projeskt-exempel-treningsleir-i-tyskland
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● Fra utøver til utøver

● Oppfølging

● Alt eller ingenting

● Relasjonsbygging med støttespillere

● Muliggjør drømmer på en ny måte
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Spørsmål og svar

Steffen Walstad
47306493
steffen@ibelieveinyou.no
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