
Invesdorin ja HUB13:n yhteistapahtumat ovat startup-yrittäjien
uusi kohtaamispaikka
Joukkosijoituspalvelu Invesdor ja Helsingin johtava yrittäjävetoinen startup-keskus HUB13 aloittavat yhteistyön. Yhteistyö
konkretisoituu 25.3. järjestettävässä Crowdpitch-tapahtumassa, johon startupit voivat tulla verkostoitumaan ja saamaan
palautetta alan ammattilaisilta.

”HUB13 on lunastanut paikkansa Helsingin ydinkeskustan johtavana startup-tilana”, Invesdorin toimitusjohtaja Lasse Mäkelä sanoo.
”HUB13 tarjoaa luontevat puitteet myös joukkorahoitukseen liittyville sijoittajatilaisuuksille, joita tulemme yhteistyössä järjestämään.” Vuonna
2014 perustettu HUB13 tarjoaa työskentely- ja tapahtumatiloja sekä verkostoitumismahdollisuuksia kunnianhimoisille startup-yrityksille.

Invesdorin ja HUB13:n yhteistyötapahtuma Crowdpitch järjestetään ensimmäistä kertaa huhtikuussa. Crowdpitchistä suunnitellaan
säännöllisesti, noin kerran kuukaudessa järjestettävää joukkorahoituksesta ja kiihdyttämöpalveluista kiinnostuneille yrityksille suunnattua
pitchaustilaisuutta, johon yrittäjät voivat hakeutua saamaan arvokasta palautetta alan ammattilaisilta.

Myöhemmin tänä vuonna tapahtumatarjontaa täydennetään Venture Day -sijoittajatapahtumalla.

”Invesdor on todellinen tähti startup-kentässä. Mitä useampi startup ja kasvuyritys ottaa tavoitteekseen kerätä rahaa heidän
joukkorahoituspalvelunsa kautta, sitä vahvemmaksi koko Suomen yrityskenttä kasvaa. Meille on kunnia lähteä tekemään vahvaa yhteistyötä
Invesdorin kaltaisen suunnannäyttäjän kanssa”, HUB13:n toimitusjohtaja Ola Sundell kertoo.

Vaikka joukkorahoitus on tullut tunnetuksi startup-yritysten rahoitusmuotona, on sen huomattu toimivan hyvin myös pidemmälle edenneille
yrityksille. Invesdorin kautta sijoitettiin vuoden ensimmäisen kolmen kuukauden aikana yli miljoona euroa startup- ja kasvuyrityksiin.

”Joukkorahoitus on yleisellä tasolla hyvin yrittäjähenkinen tapa hakea rahoitusta ja testata markkinoita. Joukkorahoituksessa ohjakset
pysyvät koko ajan yrittäjän käsissä ja kampanjasta saa juuri oman yrityksensä näköisen. Tämä resonoi hyvin startup-yrittäjien
ajatusmaailman ja itse tekemisen meiningin kanssa, mutta aivan yhtä hyvin se toimii myös pidemmällä oleville yrittäjille”, Mäkelä summaa.
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Invesdor lyhyesti:

Invesdor on Pohjois-Euroopan johtava osakepohjaisen joukkorahoituksen palvelu. Invesdor 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 osoitteessa invesdor.com.

HUB13 lyhyesti:

HUB13 korostaa sitoutumistamme innovaatioon. Tarjoamme ainutlaatuisen ekosysteemin katalysoida innovointia kaiken kokoisten yritysten,
organisaatioiden ja instituutioiden välillä. Uskomme, että todelinen innovaatio voi tulla monissa muodoissa. Lähtökohtanamme on
hyödyntää kolmea avaintekijää: dynaaminen verkosto ihmisiä, innostavat toimisto- ja kokoustilat ja merkitykselliset tapahtumat; kaikki
läpikotaisin suunniteltuja luomaan kasvua tukevaa ekosysteemiämme.


