
 

 

 
 الحاكمة كاثي هوكول   28/10/2021 للنشر فوًرا:

 
 

 43NORTHمليون دوالر في الجولة السابعة من مسابقة  1أعلنت الحاكمة هوكول عن الفائز بالجائزة الكبرى البالغة  
 للشركات الناشئة 

  
 ماليين دوالر  5باستثمار قدره مليون دوالر في مسابقة الشركات الناشئة بقيمة  Top Seedzفازت شركة  

  
 دوالر لكل منهم  500,000يتلقى أربعة متسابقين نهائيين إضافيين 

  
السابعة السنوية السابعة للشركات الناشئة والتي تبلغ   43Northأعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن الفائزين بمسابقة 

مليون دوالر والشركات السبع األخرى التي فازت كل   1ماليين دوالر، بما في ذلك الفائز بالجائزة الكبرى الستثمار  5قيمتها 
على مساحة مجانية   ألف دوالر. باإلضافة إلى االستثمارات المالية، سيحصل الفائزون 500,000منها باستثمارات قدرها 

الرئيسي وتوجيهات من مرشدين ذوي خبرة واتصاالت محلية   43Northلمدة عام واحد في سينيكا وان حيث يقع مقر 
من المستثمرين وبرامج حوافز تجارية أخرى. تم اإلعالن عن الفائزين   43Northللعمالء المحتملي، والوصول إلى شبكة 
 ا للفنون المسرحية في بوفالو.  خالل حفل توزيع الجوائز في مركز شي

  
، منطقة بافالو  43North"على مدى السنوات السبع الماضية، وضعت مسابقة الشركات الناشئة  قالت الحاكمة هوكول،

على نجاحهم الذي يستحقونه،   Top Seedzأود أن أهنئ ومنطقة غرب نيويورك على خريطة االبتكار وريادة األعمال. 
ل الجاد واإلبداع المعروض في مسابقة الليلة من كل واحد من المتأهلين للتصفيات النهائية. من خالل  وكذلك أثني على العم

ا."  43Northمبادرات مثل   ، نجتذب الشركات الناشئة المبتكرة إلى والية نيويورك ونخلق مستقبالا أكثر ازدهارا
  

 هم:   2021للعام  43Northالفائزون في مسابقة 
  

Top Seedz -  دوالر  1,000,000الفائز بمبلغ  -بافالو، نيويورك 
  
المنفخات والبذور المحمصة المليئة بالتغذية والنكهة باستخدام أبسط المكونات التي توفرها   Top Seedzتنتج شركة  

 الطبيعة. 
  
 BetterMynd، Inc.  -  دوالر   500,000 الفائز بجائزة - بافالو، نيويورك 
  

هي عبارة عن منصة عالج عبر اإلنترنت لطالب الجامعات. ويشتركون مباشرةا مع الجامعات لتزويد   BetterMyndإن 
طالبها بالوصول إلى شبكة متنوعة من مستشاري الصحة العقلية المرخصين من خالل الخصوصية والراحة التي توفرها  

 أجهزة الكمبيوتر المحمولة واألجهزة المحمولة الخاصة بهم.  
  
 Big Wheelbarrow، Inc. -  دوالر  500,000الفائز بجائزة  -أوستن، تكساس 
  

هو برنامج يعمل كمنصة خدمة تتيح لموزعي المواد الغذائية وبائعي البقالة إدارة سالسل التوريد   Big Wheelbarrowإن 
 من أجل تلبية طلب المستهلكين على األغذية المحلية بشكل مربح وفعال وآمن.  

  



 

 

 FLOX -   دوالر  500,000الفائز بجائزة  - لندن، المملكة المتحدة -شركة الدجاج الصحي 
  

FLOX -   شركة الدجاج الصحي هي شركة مدرة للدخل تستخدم رؤية اآللة لتمكين الزراعة االجتماعية أوالا مع التطبيقات
األولية في تربية الدجاج. يساعد منتجهم في تحسين صحة الدجاج ورفاهيته، بحيث يعمل المزارعون بشكل أكثر أخالقية  

 من خالل المستهلكين )الواعين بشكل متزايد(.   - لها وربحية واستدامة؛ ورؤية أفضل لسلسلة التوريد بأكم

  

Infiuss Health  -   دوالر   500,000الفائز بجائزة   -سان هوزيه، كاليفورنيا 

  

Infiuss Health  هي عبارة عن منصةSAAS   تدعم األبحاث عن بُعد/التجارب السريرية في إفريقيا، من خالل ربط
الباحثين )في الصناعة واألوساط األكاديمية( بالمرضى والمشاركين في إفريقيا بشركات األدوية وعلوم الحياة في الواليات  

 المتحدة واالتحاد األوروبي إلجراء البحوث السريرية ودراسات التجارب السريرية.  

  

ShearShare, Inc . -   دوالر  500,000الفائز بجائزة  -ماكني، تكساس 

  

ShearShare   هو أول سوق لألجهزة المحمولة يعمل بنظامB2B   لتحقيق الدخل من األصول غير المستغلة بالكامل في
ا من مساحة العمل. يقوم المصممون بتأجير األجنحة/المحطات باليوم أو  األسبوع أو المناسبة صناعة التجميل والحالقة، بدءا

بدون عقد أو عمولة، ويكسب أصحاب الصالون والمنتجع الصحي وصالونات الحالقة األموال في المساحات الفارغة المتوفرة  
 لديهم بالفعل.  

  
Zealot Interactive -  دوالر   500,000الفائز بجائزة   -آرلنغتون، فيرجينيا 

  

دروس فيديو على شكل بث معزز لآلالت الموسيقية المقترنة بأحدث األجهزة االختيارية. فمهم   Zealot Interactiveيوفر 
شئي المحتوى من  عبارة عن "بيلوتون للموسيقى". يتوافق سوق المحتوى المنسق قانونياا مع ملصقات التسجيالت ويمّكن من

 استضافة مقاطع الفيديو التي لن تكون لديهم القدرة على ترخيصها.  

  
Verivend -  دوالر   500,000الفائز بجائزة   -بافالو، نيويورك 

  
Verivend كشبكة حقيقية، تقدم  التمويل التقني التي تعمل على تحديث كيفية قيام الشركات بأعمالها. هي شركةVerivend 

أسرع طريقة متاحة لدفع األموال وتلقيها، صفر عوائق أمام السماح للشركات بالتعامل مع جميع العمالء والموردين وسمعة 
   (.B2Cواألعمال إلى المستهلكين ) B2Bالدفع الفورية بين الشركات  شفافية غير منحازة ومحفظة رقمية تدعم عمليات 

  
 من قبل حكام النهائيات التالية أسماؤهم:   43Northتم اختيار الفائزين في مسابقة  
  

   Lightship Capitalبراين براكين، شريك عام في شركة  •
  Stellation Capitalبيتر بويس الثاني، المؤسس والشريك اإلداري لشركة  •
   Draftfcbهوارد درافت، الرئيس التنفيذي في  •
   Inc. Magazineسكوت أومليانوك، رئيس تحرير  •
 جاكي ريسيس، رئيس مجلس التنمية االقتصادية في بنك االحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو  •
  Glasswing Venturesردينا سيسري، المؤسس والشريك اإلداري لشركة  •

  
"في كل عام، نذهل من الزحام والموهبة واالبتكار الذي أظهرته الشركات   ، إريك رايش،43Northقال رئيس مجلس إدارة 

. نحن متحمسون لمشاهدة الفائزين الليلة وهم يتركون بصماتهم في بوفالو وهم 43Northالمتنافسة على مكان في محفظة  
 يطورون شركاتهم ويستفيدون من الموارد الغنية التي توفرها المدينة وبرنامجنا." 

  



 

 

"كانت الطاقة في مركز فنون األداء في شيا واضحة الليلة حيث تحول مجتمع غرب   قال رئيس الشمال كولين هايدنجر،
نيويورك للتشجيع على المتأهلين للتصفيات النهائية الرائعة. لقد شهد سكان بافالو عن كثب األثر االقتصادي التحويلي الذي 

الدعم المعروض الليلة. ال أستطع االنتظار  تحقق من خالل جلب المواهب الجديدة ورأس المال إلى منطقتنا، كما يتضح من 
 لمشاهدة تجربة الشركات الفائزة لكل ما يقدمه نظامنا البيئي للشركات الناشئة المزدهرة." 

  
٪ منها  31شركة، مؤسسي  51في مجموعة متنوعة من  43Northعلى مدار السنوات السبع الماضية، استثمرت شركة  

المؤسسون إناث. ما يقرب من نصف هذه الشركات حافظت على وجود مادي في كوين  ٪ من 23من ذوي البشرة الملونة و 
 Tech Unicorn ACVفرصة عمل محلية. ومن بين المراتب، هناك شركة  800سيتي، مما أدى إلى خلق أكثر من 

Auctions مارس   24لعام في  نورث إلى آفاق جديدة كأول شركة محفظة يتم تداولها علناا، بعد االكتتاب ا  43، التي رفعت
2021.  

  
   نورث 43نبذة عن  
ماليين دوالر سنوياا لجذب وتنمية   5نورث هو برنامج تسريع يستضيف مسابقة بدء التشغيل السنوية، ويستثمر  43إن  

ا مساحة حاضنة مجانية في بوفالو لمدة عام  43تتلقى شركات محفظة   الشركات عالية النمو في بوفالو، نيويورك. نورث أيضا
ات الصلة، والوصول إلى برامج حوافز األعمال األخرى مثل كشركة ناشئة  واحد، وإرشادات من الموجهين في المجاالت ذ 

نورث من خالل دعم الحاكمة كاثي هوكول، إمباير ستيت للتنمية، مؤسسة رالف سي ويلسون   43في نيويورك. تعمل 
 .  www.43north.org، تفضل بزيارة  43Northجونيور، والعديد من الرعاة اآلخرين. لمزيد من المعلومات حول 
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