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Dikkat Çeken Girişimler

StartupMarketʼte bu ay öne çıkan girişimler şunlar:

Bluedot – https://startupmarket.co/bluedot
Elektrikli araba kullanıcılarının şarj ünitesi bulduğu, online ödeme
ve rezervasyon yaptığı; şarj ünitesi sahiplerinin paylaşım ekonomisi
ile gelir elde ettiği Bluedot, 15 Martʼta BPʼnin Global Net Zero Mission
yarışmasında ¨Spot Bonus¨ ödülünü aldı.

Charm – https://startupmarket.co/charm
Charm; cilt tipiniz, yaşadığınız cilt problemleri, daha önce uyguladığınız
bakımlar ve kullandığınız ürünler gibi verileri baz alarak, size en uygun
cilt bakım rutinini oluşturan, yapay zeka tabanlı bir mobil uygulama
ve 80 Binʼden fazla kullanıcısı var.

Evlumba – https://startupmarket.co/evlumba
Evlumba, yaşam alanlarını dizayn etmek isteyen, farklı tasarımdaki
dekorasyonları gezmekten keyif alan insanlara sayısız ilham alabilecekleri
hazır konsept tasarımlar sunar. Evlumba henüz geliştirme aşamasında
olsa da Mart ayında sıkça bakılan girişim profillerinden biri oldu.

StartupMarketʼte kendini listeleyen 960+ girişimin tamamını
şu adres üzerinden görüp filtreleyebilirsiniz:
https://startupmarket.co/girisimler

Mart Ayından Startup
Yatırım Haberleri
Tek cümlede Türkiyeʼdeki startup yatırımlarına hakim olun.
Daha önce Suudi Arabistanʼa açılan Temizlikyolda, tüm Arap yarımadasına
yayılmak için 12,5 Milyon TL değerlemeyle Nevzat Aydın ve Fahad Al Sulaim
liderliğinde yatırım aldı.
24 Mart 2020

Hummingbird Ventures, Koronavirüsle mücadele eden girişimleri online
yöntemlerle değerlendirip, 24 saat içinde yatırım yapma kararı vereceğini açıkladı.
22 Mart 2020

İngilizce öğrenme ve konuşma için online özel dersler bulabildiğiniz English
Ninjas, Londra merkezli Founders Factory'den yatırım aldı.
20 Mart 2020

ABD'deki Türk girişimciler tarafından kurulan ve sürücülerin kendi araçlarına
reklam almalarını ve bu sayede ek kazanç elde etmelerine olanak sağlayan Firefly,
Galata Business Angels'tan 660 bin dolar yatırım aldı.
18 Mart 2020

Apartman ve site yönetimi yazılımı Apsiyon, 5 milyon dolar yatırım aldı.
17 Mart 2020

Enerji sektörü özelinde yapay zeka çözümleri sunan Quant Co, StartersHubʼdan
100 bin dolarlık devam yatırımı aldı.
14 Mart 2020

Uzmanlar ve Sosyal Medya Ünlüleri ile 1-1 Online Görüşme Yaptıran Superpeer,
ABD'de 2 milyon dolar yatırım aldı.
12 Mart 2020

Lüks sokak giyim markalarından ¨Les Benjamins¨ Fethi Kamışlı liderliğinde
yatırım aldı.
11 Mart 2020

AR tabanlı restoran ve menü keşif uygulaması Diner, 5 milyon TL değerleme ile
yatırım aldı.
06 Mart 2020

Kurumsal eğitim pazar yeri Lukwise, 3.2 milyon TL değerleme ile BUBA
Campusʼten yatırım aldı.
05 Mart 2020

Biolive, Vestel Venturesʼın liderlik ettiği turda 30 milyon dolar değerlemeyle
yatırım aldı.
02 Mart 2020

Startup yatırım haberlerinden en hızlı şekilde haberdar olmak için
StartupMarket Yatırım Haber botumuzu RADARʼınıza eklemeyi unutmayın!

StartupMarket Üzerinden
Yatırım Arayanlar
Rapor tarihi itibariyle 39 girişim StartupMarket
üzerinden yatırım aradığını belirtiyor.

Jetlexa – https://startupmarket.co/jetlexa
Jetlexa, sözleşme, yazışma, çalışan ve müşteri belgeleri gibi tüm hukuksal
belgelerin taslaklarını akıllı formlara dönüştürerek hukuki belge hazırlamayı
otomatikleştiren yazılım araçları sunuyor. Hukuk alanında çok sık startup
görmüyoruz ve bu alanın yakında daha popüler olmasını bekliyoruz.

Manibux – https://startupmarket.co/manibux
Manibux, ailelerin çocuklarına kolay ve güvenli harçlık gönderebilecekleri
ve kontrolünü sağlayabilecekleri, gençlerin paralarının sorumluluklarını
alabilecekleri bir harçlık yönetim sistemi ile online ödemelerde de
kullanılabilen bir ön ödemeli kart sunuyor.

Tamamını Görmek İçin
StartupMarket Kaşif Üyeler, aktif yatırım arayan tüm girişimleri
filtreler kısmından tek tıkla görebilir: https://startupmarket.co/girisimler

MİSSAFİR ile 1e1
StartupMarket'ten Naci KAHRAMAN, Airbnb başta olmak üzere ev
sahiplerinin kısa dönemli ev kiralamalarında; profil ve ilan yönetimi,
dinamik fiyatlandırma ve operasyonel hizmetlerini sağlayan Missafir'in
kurucusu Mehmet YÜKSEL'i online mülakatta ağırladı.
Video röportaja buradan ulaşabilirsiniz.

StartupMarket Kaşif Üyelerine
Özel İndirim
O ne zamandır yapayım dediğiniz kendi şahsi
websitenizi yapmanın zamanı geldi. Türk
girişimciler tarafından geliştirilen ve kendi
adınıza şık bir websitesini kolayca
yapabileceğiniz Breecks.comʼa göz atın.

1 yıllık Breecks PRO üyeliklerinizde %40 indirim sağlıyoruz.
(Ki bu da yaklaşık 24$ʼa denk geliyor.)
Kaşif Üyelere Özel indirim kodunuzu almak için
StartupMarket Perks botumuza mesaj atın!

StartupMarketʼten...
Mart 2020 sonunda StartupMarket‘te kendi kurucusu tarafından
listelenenen girişim sayısı 960ʼı üye sayımız ise 3.800ʼü geçmiş durumda.
Mart ayı içinde Sherpa.Blogʼda bir röportajımız yayınlandı, Aposto isimli
haber özeti sağlayıcı ile yaptığımız işbirliği ile binlerce kullanıcıya giden
Aposto teknoloji bültenine içerik gönderimine başladık.

KORONA CHALLENGE
Sağlıktan evde çalışmaya, etkili iletişim araçlarından verimli zaman
geçirmeye kadar, #EvdeKal günlerini daha iyi hale getiren
girişimleri listeliyoruz. Girişimleri görmek için tıklayın.

STARTUPMARKET MENTORING
Bu zor dönemde girişimlerin yanında yer almak ve
uzmanlık alanınızda mentorluk yapmak ister misiniz?
Buradan mentorluk başvurusu yapabilirsiniz.
Ardından size uygun olan girişimcilerle sizi
eşleştirme aşamasına geçeceğiz.

