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Hypefactors udvalgt til Silicon Valley-netværk, hvilket vil medføre
betydelige omkostningsbesparelser
Hypefactors er blevet udvalgt til deltagelse i et internationalt netværksprogram, drevet af
Founder Friendly Labs (FFL), der er en Silicon Valley-baseret accelerator fokuseret på netværk
mellem erfarne stiftere af tech-virksomheder. Hypefactors’ involvering i programmet starter til
december 2019, hvor selskabets ledelse mødes med andre udvalgte virksomheder i Palo Alto,
Californien.
FFLs alumni består af teknologi-veteraner fra Google, Apple, Facebook og Microsoft.
Omkring 100 virksomheder har foreløbig været igennem FFLs netværksaccelerator, heriblandt
Digital Staircase (opkøbt af Facebook), Amiato (opkøbt af Amazon), Pixelapse (opkøbt af
Dropbox), Aviate (opkøbt af Yahoo), Wello (opkøbt af Weight Watchers), Carta, Osmo,
Rentlytics og Oventus.
Udover netværket og en tættere tilknytning til det amerikanske marked, vil selskabet drage
fordel af FFLs Google- og Amazon-partnerskaber, hvilket giver mulighed for at opnå
besparelser på op til USD 180.000 på brugen af Googles og Amazons cloud-platforme.
Hypefactors anvender disse platforme til opbevaring af de meget store datamængder, der
kontinuerligt behandles. Selskabets omkostninger til data-infrastruktur vil således alt andet lige
falde betydeligt i 2020.

Om Hypefactors A/S
Hypefactors er media tech, der hjælper virksomheder med at forløse det forretningsmæssige
potentiale i kommunikation og medieomtale. Hypefactors tilbyder kommunikationsspecialister
en integreret platform indeholdende værktøjer der kan effektivisere arbejdsprocesserne og facts,
der kan dokumentere resultaterne. Inkl. national og international medieovervågning, automatisk
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medierapportering, økonomisk værdisætning af medieomtaler, KPI-sektion m.v. Selskabet er
noteret på Nasdaq First North Denmark.
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