
Nordens största plattform för konsulter tar in kapital via FundedByMe

Brainville är Nordens största plattform och handelsplats för konsulter. Tjänsten används idag av tusentals kunder och för
konsulter är Brainville ett värdefullt redskap som utvecklar det personliga varumärket och möjliggör framtida uppdrag. Nu tar
de in kapital via crowdfunding-plattformen FundedByMe.

— Konsultmarknaden växer så att det knakar, både i Sverige och globalt. Med en helt ny typ av arbetsmarknad behövs helt nya plattformar
för samarbete och Brainville är just en sådan plattform, säger Manuel de Verdier, VD på Brainville. 

Brainville grundades 2013 och används idag av över 13 000 konsultbolag. Genom Brainville matchas individer med uppdragsgivare på ett
enkelt och smidigt sätt. För uppdragsgivare är plattformen en viktig källa till att nå de bästa konsulterna med rätt färdigheter.

— Vi har nu byggt upp den tekniska plattformen och bevisat att upplägget fungerar - helt med egna medel. Vår stora användarbas, i
kombination med att vi redan nu gör ett positivt resultat, ser vi som ett starkt bevis på det. Nu tar vi bolaget in i en tillväxtfas och då är
extern finansiering en av nyckelfaktorerna, säger Manuel de Verdier.

Alla som använder Brainville kan lägga upp annonser gratis, det gäller både konsulter och uppdragsgivare. Konsulter söker bland uppdrag
från uppdragsgivare och väljer det uppdrag som passar bäst. Uppdragsgivaren får på så vis kontakt med rätt konsult för sitt annonserade
uppdrag och sedan är affären klar. Brainville tar aldrig del av affären, vilket gör plattform till en oberoende aktör på konsultmarknaden

Kampanjen lanseras publikt hos FundedByMe med en målsättning att uppnå 1,2 mSEK kronor i investerade medel.

För mer information besök: www.fundedbyme.com/brainville eller kontakta Manuel de Verdier. Kontaktuppgifter till honom
nedan.

Brainville är Nordens största plattform och handelsplats för konsulter. Genom Brainville matchas konsulter med spännande
uppdragsgivare – enkelt och snabbt. För konsulter är Brainville ett viktigt redskap för att utveckla det personliga varumärket som också
möjliggör arbetstillfällen. För uppdragsgivare är plattformen en viktig källa till de bästa konsulterna med rätt färdigheter för deras uppdrag.  

Presskontakt:
Manuel de Verdier, VD på Brainville
manuel@brainville.com eller +46 (0)733 999 289

 

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


