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What is Get 
Backers ?

Get Backers adalah platform crowdfunding berbasis reward yang mempertemukan inovator berpengalaman sebagai 
pemilik kampanye yang membutuhkan dana dengan backers dengan mengimplementasikan pendanaan berbasis 

roadmap.

Siklus hidup Perusahaan serupa dengan Metamorfosis Kupu-kupu.
Mereka mulai dari telur (mulai dari nol), menjadi ulat (pendanaan), kepompong (pertumbuhan cepat), dan akhirnya 

melebarkan sayapnya untuk terbang (dewasa).
Get Backers akan membantu para pelaku industri kerajinan yang saat ini berada di tahap ulat dan kepompong dalam 

perjalanannya menjadi kupu-kupu yang agung.



What can you do with us?

Campaign 
Owner Backers

Buat kampanye
&

Dapatkan 
pendanaan

Mendukung 
kampanye

&
Dapatkan imbalan

Terlibat dalam
Komunitas



Campaign 
Type

Fixed Campaign
Target kampanye harus dipenuhi untuk mendapatkan dana

Flexible Campaign
Target campaign does not have to be fulfilled to get funding as 
long as the campaign owner has capability to fulfill the reward 
even if only 1 backers backed the campaign



Roadmap 
Based 

Funding

Setelah target kampanye terpenuhi, Pemilik Kampanye akan 
mendapatkan pendanaan berdasarkan roadmap yang diusulkan.

Contoh:
Phase 1    →   30 Hari   →   to set up workshop           →      50% funds
Phase 2   →   45 Hari   →   production & delivery       →      30% funds
Finished phase  →  semua hadiah sudah diantar   →      20% funds

Get Backers akan memegang 20% pendanaan terakhir sampai semua 
hadiah telah dikirimkan.
Pendanaan di setiap fase akan memenuhi syarat berdasarkan kinerja 
untuk memenuhi fase sebelumnya, termasuk update ke Backers

50% 20%

Setup workshop Hadiah Diantar

First Phase Finish Phase

30%

production

Second  Phase



Community 
(Social Media) 

Features

Get Backers memiliki fitur media sosial 
internal untuk membantu Pemilik 
Kampanye berinteraksi dengan 
Pendukung.

Pemilik Kampanye akan memperbarui 
kemajuan mereka untuk memenuhi 
hadiah.

Fitur ini membuka peluang para 
pendukung & pemilik kampanye untuk 
berkolaborasi lebih dalam.



Partnership Proposal

Campaign 
booster pada 

Platform Get Backers

Commision fee

Fixed Campaign        :   10% 5%
Flexible Campaign  :   16% 5%
Dari kampanye yang sukses



Platform
Get 

Backers 
Hari ini

https://www.thegetbackers.com

Main Landing Page Campaign Page



Get 
Backers 
Platform 

Today 
https://www.thegetbackers.com

Backing Page



Thank 
You

Bersama
Get Backers

Kita akan memulai perjalanan bersama untuk 

menciptakan kisah bergandengan tangan 

seperti semangat Indonesia: gotong royong.
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