
Klarna utvecklar e-handeln med Tillväxtjakten 2013
Nu har slussarna öppnats till Tillväxtjakten 2013, en tävling som syftar till att utveckla e-handeln. Tävlingen arrangeras i år för
tredje året i rad av Klarna och för andra året i samarbete med Nordic eCommerce Summit. Priset består av en prispott på 50 000
kr, utbildning till ett värde av ca 45 000 kr och mentorskap av flera experter inom e-handel. Mentorer 2013 är nya
jurymedlemmen Pär-Jörgen Pärson från Northzone och Klarnas e-handelsexpert Fredrik Lennström. Vinnaren utses den 31 maj.

Tillväxtjakten som instiftades av Klarna arrangeras nu för tredje året i rad. Målet med Tillväxtjakten är att lyfta innovativa affärsidéer inom e-
handel och ge e-handlare större möjligheter att göra verklighet av sina idéer.

I Tillväxtjakten kan såväl nyetablerade e-handelsaktörer som entreprenörer i uppstartstankar delta. Det viktigaste är potentialen i
verksamheten och en tydlig ambition att växa och utveckla e-handeln. Årets jury, som bjuder på en svårslagen erfarenhet inom
affärsutveckling, består av Pär-Jörgen Pärsson partner på Northzone, Klarnas CEO Sebastian Siemiatkowski och Klarnas COO Mathias
Hedlund.

Priset består av en prispott på 50 000 kr till att utveckla idén, utbildning i regi av Nordic eCommerce Knowledge till ett värde av ca 45 000 kr
och mentorskap av flera experter inom e-handel. Mentorer 2013 är jurymedlemmen Pär-Jörgen Pärson från Northzone och Klarnas Fredrik
Lennström.

Utifrån de inkomna bidragen kommer tre finalister att utses. Finalisterna kommer att presentera sina affärsplaner för juryn under finalen på
morgonen den 31 maj. Finalisterna kommer efter finalen att presenteras på stora scenen under Nordic eCommerce Summit när en slutgiltig
vinnare presenteras samma eftermiddag.

– Förra året fick vi 81 bidrag till Tillväxtjakten. Det finns enormt många bra affärsidéer inom e-handeln och Klarna vill gärna bidra till att de
utvecklas. Vi vet hur viktigt det är att få stöd, råd och kapital av någon som ser potential i det man gör, på samma sätt som Klarna fick när man
startade för åtta år sedan. Vi ser fram emot minst lika bra bidrag till Tillväxtjakten 2013 som tidigare år, säger Mathias Hedlund, COO på
Klarna.

Tillväxtjakten har startat och sista ansökningsdag är den 9 maj. Gå in på www.klarna.com/tillvaxtjakten för att skicka in ditt bidrag.

Eventuella skatter betalas av vinnaren.

För mer information om Tillväxtjakten kontakta:
Klarna: Jonas Köpniwsky, PR Manager, Tel: 0708828440 eller email: tillvaxtjakten@klarna.com

För mer information om Nordic eCommerce Summit kontakta:
Nordic eCommerce Summit: Sarah Wittbom, Marketing Manager, Tel: 0733 370 865 eller email: sarah@nordicecommerceknowledge.se

Om Nordic eCommerce Summit

Nordic eCommerce Summit är Skandinaviens största ehandelsevent och en fantastisk upplevelse med en bra blandning
av konferensaktiviteter. I fokus står den stora scenen där till större delen e-handlare talar. Talarna kommer från hela världen och då främst
från Skandinavien. En annan stor del av konferensen är utställarytorna där samarbetspartners, mat, dryck och en del mindre aktiviteter
huserar. I anslutning till utställarytorna finns Symposierum där samarbetspartners erbjuder bland annat föreläsningar.

Om Klarna

Klarna erbjuder säkra och smidiga betalningslösningar till över 15 000 e-butiker och över 9 miljoner kunder i Sverige, Finland, Norge,
Danmark, Tyskland, Österrike och Nederländerna. Klarna grundades 2005 med idén att skapa en problemfri betalningslösning som skulle
tillåta köpare och säljare att interagera enkelt och tryggt vid handel på nätet. Klarna gör detta genom att låta kunden få varorna först och
betala efteråt, medan vi bär kredit- och bedrägeririsken för handlarna. Idag är Klarna ett av Europas snabbast växande företag och har på
bara sju år vuxit till 800 anställda i 8 länder. Klarna omsatte över 1,1 miljarder kronor 2012.


