
Susanna Paloheimo nimitetty Invesdorin hallitukseen
Susanna Paloheimo on nimitetty joukkorahoituspalvelu Invesdorin hallituksen jäseneksi. Paloheimo tuo kasvavaan yhtiöön
vahvaa markkinointiosaamista.

– Invesdor ja muut sen kaltaiset joukkoalustat muuttavat perinteisiä toimialoja radikaalisti. Muutos on aina kiehtonut minua, joten olen hyvin
otettu kutsusta päästä mukaan rakentamaan Invesdorin tarinaa, toteaa joukkorahoituspalvelu Invesdorin uusi hallituksen jäsen Susanna
Paloheimo.

– Susanna Paloheimo tuo Invesdorin hallitukseen vahvaa markkinoinnin ja digitalisoitumisen osaamista kansainvälistä kasvuamme tukemaan,
Invesdorin toimitusjohtaja Lasse Mäkelä sanoo. – Hänellä on alan ulkopuolisena myös rohkeutta kyseenalaistaa asioita, mikä on erittäin
tärkeää näin nopeasti kehittyvällä alalla. Olemme innoissamme Susannan mukaan saamisesta.

Paloheimon osaamisen ytimessä ovat markkinointi, viestintä, muutoksen johtaminen ja digitaalisen aikakauden kasvuyrittäjyys. Hän on
aiemmin toiminut yli 17 vuotta viestintätoimistoyrittäjänä kehittäen kymmenien kansainvälisten ja suomalaisten yritysten viestintää ja brändejä.
Myytyään yrityksensä Taitomyllyn liiketoiminnan hän siirtyi Zeelandiin ja sieltä Eskimo Finlandille. Eskimolla Susanna veti läpi liiketoiminnan
muutosprosessin, jonka seurauksena Eskimosta sukeutui Fredman-konserni.

Nykyisin Paloheimo työskentelee Fredman-konsernin asiakaskokemus- ja brändijohtajana. Hän on lisäksi osakkaana ja hallituksen jäsenenä
yrityskulttuurien hyödyntämistyökalua kehittävässä Heebossa.

– Joukkorahoitus on maailmanlaajuisesti yhä hyvin uusi tapa sijoittaa ja kerätä rahoitusta, joten alalla markkinointi kiteytyy vahvasti
markkinoiden kouluttamiseen. Uskomme Susannalla olevan paljon annettavaa kasvullemme, Mäkelä pohtii.

Invesdor avasi alkuvuodesta palvelunsa Norjassa ja Tanskassa, joissa joukkorahoitus on vielä alkutekijöissään. Seuraavana Invesdorin
suunnitelmissa on uusi rahoituskierros, jolla yhtiö vahvistaa jalansijaansa Pohjoismaissa ja Britanniassa. Viime kesän osakeannillaan Invesdor
keräsi miljoonan 142:lta sijoittajalta. Invesdorin osakeanti aukeaa lähiviikkoina.

Yhteyshenkilöt:

Lasse Mäkelä, perustajajäsen ja toimitusjohtaja, Invesdor Oy, lasse.makela@invesdor.com, +358 40 7533 844

Susanna Paloheimo, hallituksen jäsen, Invesdor Oy, susanna.paloheimo@gmail.com, +358 45 670 9561

Invesdor media kit

Invesdor lyhyesti:

Invesdor on Helsingistä käsin toimiva finanssiteknologiayritys (fintech), joka ylläpitää Euroopan laajuisesti toimivaa osake- ja
lainajoukkorahoituksen palvelua. Vuonna 2012 perustetun Invesdorin kautta on sijoitettu yli 13 miljoonaa euroa yli 57 joukkorahoitusprojektiin.
Invesdor itse on kerännyt noin 1,8 miljoonaa euroa alustansa rakentamiseen, pääosin oman joukkorahoituspalvelunsa kautta. 


