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Nu lanseras betaversionen av NTRY –
Sveriges första digitala
matchningsplattform för entreprenörer
Svenska NTRY Group AB lanserar nu betaversionen av Sveriges första digitala
matchningsplattform för entreprenörer, NTRY, den 15 november 2019.
Plattformen har hittills utvärderats av en exklusiv grupp entreprenörer. Betalanseringen infaller på samma dag NTRY Group AB erhåller ett
entreprenörspris i form av ett stipendie om 70000 SEK från Frixos stiftelse
som har till ändamål att stödja, främja och inspirera entreprenörskap i
samhället. Detta är en av de viktigaste frågorna i vår tid där många globala
och nationella utmaningarna är beroende av ett starkt entreprenörslandskap.
NTRY erbjuder entreprenörerna att genom en matchningsmotor snabbare
hitta rådgivare, mentorer, specialister eller investerare som passar din idé
eller bransch. Med NTRY kan entreprenörer starta bolag med andra, påskynda
processen mot färdig produkt eller tjänst och slippa gå i samma fällor som
kan bromsa resan till att uppfylla sin dröm. Entreprenörskapet är vägen till
individuell frihet och ekonomiskt tillväxt i ett samhälle. NTRY Group AB har
hittills innan lansering över 100 medlemmar och ca 70 partners. Intresset för
tjänsten är stor och en fullskalig lansering görs runt årsskiftet efter tester av
UX och konverteringshypoteser på befintliga användare.
– Med NTRY omdefinierar vi innebörden av ”entreprenörsstöd”. För första gången
någonsin kan nu entreprenörer oavsett vilket skede de är i på sin
entreprenörsresa matchas mot varandra, på ett sätt som skapar trygghet och
flexibilitet – digitalt, säger Nicole Zamani, CEO och grundare NTRY Group AB.
– Resultaten från intervjuer som har gjorts med entreprenörer både start-ups och
mer etablerade är ett tydligt kvitto som validerar vår vision om hur ett
entreprenörslandskap bör se ut, där vi kommer att investera i AI och machine

learning. Vi är väldigt glada att alla som vill, nu får chansen att matchas mot cofounders i plattformen genom kostnadsfritt årligt medlemskap, i samband med
beta-lanseringen, säger Tom Evers, Sales- and business Development director
och medgrundare NTRY Group AB.
– Hela applikationen är skräddarsydd från scratch med användarupplevelse,
säkerhet och integritet som högsta prioritet. Tekniken bakom NTRY möjliggör nu
för användare att på ett smidigare, snabbare och framförallt individuellt anpassat
sätt möta de behov som uppstår under entreprenörsresan, säger Ivar Johansson,
CTO NTRY Group AB.

NTRY is the first digital matchmaking platform in Sweden that enables
entrepreneurs to get matched and interactively gain, share and apply for
advice, expertise, investments, executives and co-founders. NTRY is
developed by the Stockholm-based start-up company NTRY Group AB and the
beta version will be released with a free yearly subscription for co-founders
match service on the 15th of October 2019. For more information, please
visit: www.ntry.org

