
Digital läxhjälp on-demand tar in kapital via crowdfunding-plattformen FundedByMe

Den 14 maj lanserade Tutero sin crowdfundingkampanj hos FundedByMe. Tutero är en on-demandbaserad plattform för läxhjälp, och via
kampanjen på FundedByMe erbjuds nu privatpersoner från hela Sverige att bli delägare i marknadsplatsen.

— Att göra en crowdfunding med FundedByMe är helt rätt väg att gå för oss då det är effektivt sätt att få in ambassadörer som kan hjälpa oss att sprida
tjänsten. Vi har haft betalande elever från dag ett och våra elever och coacher älskar vår tjänst. Nu är det dags att växa. Vi har stora planer för Tutero och är
säkra på att vår affärsmodell kommer kunna ge god avkastning samtidigt som vi bidrar till att lösa ett av vår tids största samhällsproblem, säger Camilo
Blomqvist, grundare och Vd, Tutero.

Tutero är en en marknadsplats på nätet för läxhjälp on-demand. All läxhjälp på Tutero sker online och tjänsten är öppen dygnet runt året om. Användare kan
boka in en lektion eller få hjälp direkt, förutsatt att personen hittar en ledig läxhjälpare. Det går även att avsluta lektionen när användaren vill, och man
betalar då bara för de minuter som nyttjats.

— Allt fler unga klarar inte skolan idag, extra läx- och studiehjälp är en konkret insats som angriper problemet. Problemet är bara att hjälpen som erbjuds
idag inte når alla då den är dyr och bunden till tid och plats. Genom att digitalisera hela processen och anamma delningsekonomin kan vi på Tutero erbjuda
en tjänst som kostar en bråkdel av vad liknande tjänster kostar och som har öppet dygnet runt, 365 dagar om året. Helt enkelt en tjänst som är utformad
efter elevers behov, säger Camilo Blomqvist, grundare och Vd, Tutero.

Via Tutero kan grundskoleelever, gymnasieelever och universitetselever få studiehjälp. Majoriteten av de personer som ger läxhjälp är studenter i 20-
årsåldern. Många använder Tutero som ett extraknäck parallellt med egna studier. Alla läxhjälpares utbildning och ämneskunskaper kontrolleras noggrant.

— Det har blivit allt vanligare att hyra, dela, låna, eller byta varor och tjänster med varandra. Nya marknader skapas, och många företag har redan vuxit sig
stora inom delningsbranschen, där efterfrågan och utbud kan matchas billigare och effektivare. Vi är glada att Tutero har valt att göra en crowdfunding med
oss och vända sig till “crowden” för att skala upp verksamheten utan större kapitalbehov, säger Ksenia Stepanovitch, Campaign Manager på
FundedByMe.

Kampanjen lanserades publikt den 14 maj hos FundedByMe och är därefter öppen under 40 dagar med en målsättning att uppnå 3 mSEK.

För mer information besök: www.fundedbyme.com/tutero eller maila hej@tutero.se

Tutero är en en marknadsplats på nätet för läxhjälp on-demand. All läxhjälp på Tutero sker online. Det är gratis att ha ett konto på Tutero. Betalningen
sätts igång först när du har lektioner i Tuteros digitala klassrum. Alla läxhjälpares utbildning och ämneskunskaper kontrolleras noggrant. Bolaget Tutero AB
är baserat i Nacka.
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FundedByMe är en av få ”full-service crowdfunding plattformar” som erbjuder finansieringsstöd genom equity crowdfunding. Sedan start har
bolaget hjälpt mer än 470 bolag från mer än 25 olika länder och totalt samlat in över SEK 500 miljoner. Bolaget har mer än 110,000
registrerade investerar medlemmar från närmare 200 länder. FundedByMe har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige samt samägda
partnerbolag i Dubai, Finland, Malaysia, Polen och Singapore. För mer information vänligen besök hemsidan: www.fundedbyme.com


