
Tamperelainen videosisältöpalvelu Dikital keräsi sijoituksia
kuudesta maasta
Videosisältöpalvelu Dikital on viimeisin joukkorahoituspalvelu Invesdorissa menestyksekkäästi rahoitusta saanut
suomalainen yritys. Nyt Invesdor on julkaissut kolme uutta kotimaista rahoituskohdetta.

Tamperelaisen Format4media Oy kehittämä videosisältöpalvelu Dikital on kerännyt sijoittajilta osakepohjaista joukkorahoitusta yli
43 000 euroa kuudesta eri maasta. Palvelu on neljäs joukkorahoituspalvelu Invesdorin julkistama onnistunut rahoituskierros.

– On aina mahtavaa seurata, kun ihmiset uskovat kotimaiseen, kasvua tavoittelevaan yritykseen kuten Dikitaliin ja tukevat sitä.
Suomi tarvitsee lisää näitä tarinoita. Samaa menestystä hakee nyt kolme uutta kotimaista rahoituksen etsijää, Invesdorin
toimitusjohtaja ja perustajajäsen Lasse Mäkelä kertoo.

Kolme uutta start-up -yritystä sijoituslistalla

Keravalainen Suppilog Oy on kehittänyt myynti-, markkinointi- ja tilausjärjestelmän, Suppilon, joka lyhentää toimitusketjuja ja
vähentää näin yritysten osto- ja myyntikustannuksia merkittävästi. Alun perin apteekkien tarpeisiin rakennettu Suppilo todettiin hyvin
skaalautuvaksi, ja järjestelmällä on nyt 416 tilaavaa asiakasyritystä useilta eri aloilta. Suppilo hakee 100 000–750 000 euroa
alustan kehittämiseen ja kansainvälistymiseen. Suppiloon on jo sijoitettu yli 20 000 euroa.

Helsingissä perustettu Trustability Incorporated Oy hakee rahoitusta kehittämälleen deittipalvelu Audreylle. Treffisivustojen kentällä
on paljon epäeettisiä keinoja käyttäviä toimijoita, mikä vaikuttaa negatiivisesti koko alan maineeseen. Audrey aikoo kuitenkin
muuttaa tilannetta maailman ensimmäisellä verkossa toimivalla deittipalvelulla, jota käytetään omalla henkilöllisyydellä. Jutun juju
piilee Audreyn älykkäässä varmistusjärjestelmässä, joka takaa, että jokaisen käyttäjätilin takana on oikea, annettuja tietoja
vastaava ihminen. Audreylle haetaan 80 000–150 000 euron rahoitusta kansainväliseen kasvuun.

Lahtelainen perheyritys Action-E-Machines Oy on kehittänyt golfkenttien tehokkaaseen ja ympäristöystävälliseen hoitoon
suunnitellun Acema-tuotesarjan. Nykyään golfkenttiä hoidetaan meluisilla ja saastuttavilla polttomoottorikäyttöisillä laitteilla.
Aceman laitteisto on sähkökäyttöinen ja täten hiljainen sekä saastuttamaton. Lisäksi huippuunsa hiotut ominaisuudet helpottavat ja
nopeuttavat kenttien laadukasta hoitoa huomattavasti. Acema on saanut ylistystä yhdysvaltalaisilta golfvaikuttajilta, ja Aceman
tuotteista voi hyvinkin tulla uusi standardi alalla. Acema hakee 250 000–800 000 euroa tuotteiden jatkokehitykseen.

– Näemme vallankumouksellisia ja silti realistisia suomalaisia liikeideoita jatkuvasti. Suppilo, Acema ja Audrey ovat hienoja
esimerkkejä näistä. Olemme ylpeitä voidessamme omalta osaltamme auttaa näiden tarinoiden rakentamisessa, jatkaa Mäkelä.

Lisätietoja

Lasse Mäkelä, hallituksen puheenjohtaja, Invesdor Oy, puh. 040 7533844, lasse.makela@invesdor.com

Invesdor lyhyesti:

Invesdor on Pohjois-Euroopan ensimmäinen ja johtava avoin pääomapohjaisen joukkorahoituksen palvelu. Invesdorin pyrkii
vauhdittamaan Suomen talouskasvua parantamalla startup- ja kasvuyritysten mahdollisuuksia saada rahoitusta. Autamme
pääomaa etsiviä yrityksiä ja kasvuyrityksistä kiinnostuneita yksityisiä sijoittajia löytämään toisensa verkossa. Pääoma tulee
sijoittajilta eri puolilta maailmaa. Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme: www.invesdor.com


