Zimify är ny medlem i Swedish Edtech Industry
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Startup som kopplar ihop studenter ny
medlem i branschorganisationen för
utbildningsteknologi
Branschorganisationen för utbildningsteknologi, Swedish Edtech Industry,
välkomnar nu Zimify, en startup startad av studenter vid Karlstad Universitet.
Swedish Edtech Industry samlar företag som levererar utbildningsteknologi
till utbildningssektorn. Hälften av Sveriges befolkning är användare av
utbildningsteknologiska tjänster och många behov ska mötas. Våra nya
medlemmar visar på spännvidden och mångfalden av leverantörer som kan

lösa utmaningar i utbildningsväsendet, säger Jannie Jeppesen vd på
branschorganisationen. Under pandemin har studenter haft stora utmaningar
med den sociala distanseringen. Vi och våra medlemmar har redan startat
flera branschövergripande initiativ för att underlätta och få till smarta
ekosystem ute på skolorna och i utbildningssystemet för vuxna.
“Vi är väldigt glada att få komma med i SEI. Vi befinner oss i en expansionsfas
och kände att det var perfekt tid för oss att få komma ut och ta del av den stora
kompetensen och erfarenheten. Vi är optimistiska inför framtiden och ser fram
emot vårt samarbete med Swedish Edtech Industry!” -Mostafa Ismail, Vd Zimify
Zimify: en app som kopplar samman studenter och underlättar samarbete,
social interaktion och kommunikation.
Edtech: Står för Educational Technology. Branschen omfattas av en bredd av
tjänster och produkter såsom läromedel, lärresurser, provverktyg,
lärplattformar, administrativa system, hårdvara, nätverk,
kommunikationslösningar och kompetens.

Swedish Edtech Industry är en ideell förening och branschorganisation som
verkar för att Sverige skall bli det ledande landet i världen på att utnyttja
digitaliseringens möjligheter och effekter i utbildningssystemet. Föreningen
verkar för en fri och sund marknad, som säkerställer innovation och tillväxt,
bygger kunskap i och utanför nätverket och driver kvalitetsfrågor.
Branschföreningen vänder sig till edtech-bolag som har det formella
utbildningssystemet som marknad, från förskola upp till och med universitet,
liksom till de som vänder sig till B2C och B2B.
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