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Kickstarter-gründer til Technoport
Den amerikanske entreprenøren og designeren Charles Adler, best kjent som en
av grunnleggerne av ”crowdfunding”-nettstedet Kickstarter.com, kommer til
teknologikonferansen Technoport.
Kickstarter har revolusjonert måten grupper og enkeltpersoner kan samle inn penger på, til
alt fra nye oppﬁnnelser og kreative prosjekter, til bedrifter. Kickstarter, som er grunnlagt av
Charles Adler, Perry Chan og Yancey Strickler, har siden oppstarten i 2009 samlet inn til
sammen 2,2 milliarder dollar. 10 millioner mennesker har bidratt, og mer enn 100 000
prosjekter har nådd sine ﬁnansieringsmål.
Daglig leder Gøril Forbord i Technoport er godt fornøyd med å ha funnet Tesla-gründer
Martin Eberhards erstatning til konferansen som arrangeres i Trondheim 1.-3. mars.
–

Dette gleder vi oss stort til. Kickstarter har bidratt til realiseringen av mange
spennende prosjekt som ellers kanskje ikke ville sett dagens lys. De har vært
instrumentale i å korte ned veien fra idè til marked. Den raske utviklingen vi har sett
på Virtuell Reality de siste årene er ett eksempel på hvordan Kickstarter og andre
folkeﬁnansieringsplattformer har vært en drivkraft for innovasjon, sier Forbord.

Adler ble kåret til årets ”most desruptive in business” av Forbes i 2013 sammen med sine to
medgrundere.
Folkeﬁnansiering har stått sentralt i Technoport-konferansen de to siste årene. Skandinavias
første live aksjebaserte folkeﬁnansiering ble arrangert under konferansen for to år siden.
I Zor investerte Technoport-publikummet nærmere 580 000,– i ﬁre oppstartsbedrifter under
Technoports Live-crowdfunding. Den 2. mars er det duket for historiens tredje
folkeﬁnansieringsfest når ﬁre nye oppstartsbedrifter presenterer sine selskap fra scenen på
Studentersamfundet og konkurrerer om hvem som selger ﬂest aksjer til publikum.
Årets ﬁre selskap er valgt ut og disse er: Dropracks, som utvikler en ny type takstativ,
MinMemoria, en digital minnebok og sosial kommunikasjonsplattform for
demenspasienter, FlowMotion Technologies, som lager motoriserte stabilisatorer for
GoPro-kameraer, og STiKKMENN, et barnevennlig iOS- og Android-spill.
For mer informasjon om Technoport og Technoports Live-crowdfunding:
Gøril Forbord
goril@technoport.no / +47 481 80 840
Om Technoport 2016 – Crack the Code
Technoport 2016 – Crack the Code – går av stabelen i Trondheim fra 2. til 3. mars. Her møtes
oppstartsbedrifter, forskere, investorer, studenter, folk fra etablert næringsliv og oﬀentlig
sektor for å skape nye ideer og nytt næringsliv. På programmet står folkeﬁnansieringsfest,

pitchekonkurranse, praktisk rettede workshoper og inspirerende og lærerike foredrag fra
internasjonale storheter som: Hyperloop-direktør Dirk Ahlborn, SINTEFs nye konsernsjef
Alexandra Bech Gjørv, general for den internasjonale makerbevegelsen, Dahle Dougerty og
NTNUs design thinking-guru Martin Steinert. www.technoport.no."
Om Technoport-konferansen
Technoport-konferansen er en årlig internasjonal konferanse om innovasjon,
entreprenørskap og kommersialisering. Målsetningen med konferansen er å akselerere
utviklingen av framtidens teknologibedrifter ved å skape en møteplass for akademia,
næringslivet og oﬀentlig sektor. I 2014 var tema for konferansen delingsøkonomi og
folkeﬁnansiering. I 2015 satte vi fokus på gründermentatlitet og i 2016 setter vi fokus på
hvordan vi kan knekke innovasjonskoden.
Om medlemsforeningen Technoport
Technoport er en medlemsforening som jobber for å styrke kulturen for innovasjon,
entreprenørskap og kommersialisering av teknologi. Vi utvikler og arrangerer ulike
møteplasser for studenter, forskere, etablert næringsliv og oppstartbedrifter. Våre
medlemmer og samarbeidspartnere er NTNU, SINTEF, Statoil, Trondheim Kommune,
Sparebank1 SMN, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Innovasjon Norge og Enova.

