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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ZDOBYWCĘ GŁÓWNEJ NAGRODY W 
WYSOKOŚCI 1 MLN USD W 7. COROCZNYM KONKURSIE 43NORTH DLA 

STARTUPÓW  
  

Firma Top Seedz otrzymuje 1 mln USD na inwestycje w konkursie dla startupów o 
łącznej wartości wygranych na kwotę 5 mln USD  

  
Siedem kolejnych firm otrzyma po 500 000 USD na inwestycje  

  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj zwycięzców siódmego corocznego konkursu 
43North dla startupów, w którym łączna wartość nagród to 5 mln USD, w tym zdobywcę 
głównej nagrody w wysokości 1 mln USD oraz siedem innych firm, które otrzymały 
500 000 USD na inwestycje. Oprócz inwestycji w formie dofinansowania, zwycięzcy 
otrzymają rok darmowej przestrzeni w budynku Seneca One, gdzie mieści się siedziba 
43North, wskazówki od doświadczonych mentorów, możliwość nawiązania kontaktów z 
lokalnymi potencjalnymi klientami, dostęp do sieci inwestorów 43North oraz dostęp do 
innych programów motywacyjnych dla przedsiębiorstw. Zwycięzców ogłoszono podczas 
ceremonii wręczenia nagród w Shea's Performing Arts Center w Buffalo.  
  
„W ciągu ostatnich siedmiu lat, konkurs 43North dla startupów sprawił, że Buffalo i 
region Western New York znalazły się na mapie innowacji i przedsiębiorczości” – 
powiedziała gubernator Hochul. „Pragnę pogratulować firmie Top Seedz zasłużonego 
sukcesu, jak również wyrazić uznanie dla ciężkiej pracy i kreatywności każdego z 
finalistów, którzy wzięli udział w dzisiejszym konkursie. Dzięki takim inicjatywom jak 
43North, przyciągamy innowacyjne startupy do stanu Nowy Jork i tworzymy bardziej 
dostatnią przyszłość.”  
  
Zwycięzcami Konkursu 43North w 2021 roku są:  
  
Top Seedz – Buffalo, NY – zwycięzca 1 000 000 USD.  
  
Top Seedz produkuje rzemieślnicze krakersy i prażone nasiona pełne wartości 
odżywczych oraz smaku przy użyciu najprostszych składników, jakie dostarcza natura.  
  
BetterMynd, Inc – Buffalo, NY – zwycięzca 500 000 USD  
  



 

 

BetterMynd to platforma terapeutyczna online dla studentów uczelni wyższych. 
BetterMynd współpracuje bezpośrednio z uczelniami, aby zapewnić swoim studentom 
dostęp do różnorodnej sieci licencjonowanych doradców zdrowia psychicznego za 
pośrednictwem swoich laptopów i urządzeń mobilnych.  
  
Big Wheelbarrow, Inc. – Austin, TX – zwycięzca 500 000 USD  
  
Big Wheelbarrow to firma typu SaaS, która umożliwia dystrybutorom żywności i sieciom 
sklepów spożywczych tworzenie i utrzymywanie zdecentralizowanych łańcuchów 
dostaw w celu zaspokojenia popytu konsumentów na lokalną żywność w opłacalny, 
wydajny i bezpieczny sposób.  
  
FLOX – The Healthy Chicken Company – Londyn, Wielka Brytania – zwycięzca 
500 000 USD  
  

FLOX – The Healthy Chicken Company to przedsięwzięcie generujące przychody, 
wykorzystujące maszyny do zapewnienia dobrostanu zwierząt w rolnictwie, początkowo 
stosowane w hodowli kurcząt. Ich produkt pomaga poprawić zdrowie i dobrostan 
kurcząt, dzięki czemu rolnicy prowadzą działalność w sposób bardziej etyczny, 
opłacalny i zrównoważony, a także zapewnia lepszą widoczność całego łańcucha 
dostaw – aż po (coraz bardziej świadomych) konsumentów.  

  

Infiuss Health – San Jose, CA – zwycięzca 500 000 USD  

  

Infiuss Health to platforma SAAS umożliwiająca prowadzenie zdalnych badań i prób 
klinicznych w Afryce, łącząca naukowców (z branż przemysłowych i środowisk 
akademickich) z pacjentami, uczestników badań w Afryce z firmami farmaceutycznymi i 
zajmującymi się naukami przyrodniczymi z siedzibą w USA i UE, w celu prowadzenia 
badań klinicznych i prób klinicznych.  

  

ShearShare, Inc – McKinney, TX – zwycięzca 500 000 USD  

  

ShearShare to pierwszy mobilny rynek B2B, który umożliwia spieniężenie 
niewykorzystanych zasobów w branży kosmetycznej i fryzjerskiej, począwszy od 
przestrzeni do pracy. Styliści wynajmują apartamenty/stanowiska na dzień, tydzień lub 
na daną okoliczność, bez żadnych umów lub prowizji, a właściciele salonów, spa i 
salonów fryzjerskich zarabiają na pustej przestrzeni, którą już posiadają.  

  
Zealot Interactive – Arlington, VA – zwycięzca 500 000 USD  
  

Zealot Interactive oferuje lekcje wideo nauki gry na instrumentach muzycznych z 
użyciem najnowocześniejszego sprzętu. Jest to tzw. „muzyczny peleton”. Rynek treści 
jest zgodny z prawem wytwórni płytowych i umożliwia twórcom udostępnianie filmów, 
na które w innym przypadku nie mieliby możliwości uzyskania licencji.  

  
Verivend – Buffalo, NY – zwycięzca 500 000 USD  



 

 

  
Verivend to technologia finansowa modernizująca sposób prowadzenia biznesu. Jaka 
usługa sieciowa, Verivend oferuje najszybszy dostępny sposób na dokonywanie i 
otrzymywanie płatności, zerowy próg wejścia pozwalający firmom na dokonywanie 
transakcji z wszystkimi klientami i sprzedawcami, bezstronną przejrzystość reputacji 
oraz cyfrowy portfel umożliwiający natychmiastowe płatności B2B i B2C.  
  
Zwycięzcy konkursu 43North zostali wybrani przez następujących sędziów finałowych:  
  

• Briana Brackeen, partnera generalnego w Lightship Capital  
• Petera Boyce II, założyciela i partnera zarządzającego w Stellation Capital  
• Howarda Drafta, prezesa zarządu w Draftfcb  
• Scotta Omelianuka, redaktora naczelnego Inc. Magazine  
• Jackie Reses, przewodniczącą Rady Rozwoju Gospodarczego w Banku 

Rezerwy Federalnej San Francisco  
• Rudinę Seseri, założycielkę i partnera zarządzającego Glasswing Ventures  

  
Przewodniczący zarządu 43North, Eric Reich, powiedział: „Każdego roku jesteśmy 
pod ogromnym wrażeniem zapału, talentu i innowacyjności firm, które walczą o miejsce 
w portfolio 43North. Jesteśmy podekscytowani mogąc obserwować, jak dzisiejsi 
zwycięzcy zaznaczają swój ślad w Buffalo, rozwijając swoje firmy i korzystając z 
bogatych zasobów oferowanych przez miasto i nasz program.”  
  
Prezes 43North, Colleen Heidinger, powiedziała: „Energia w centrum Shea's 
Performing Arts Center była wręcz nie do opisania, ponieważ społeczność regionu 
Western New York z zapałem dopingowała naszych niesamowitych finalistów. 
Mieszkańcy Buffalon są naocznymi świadkami transformacji ekonomicznej, jaka 
dokonuje się poprzez sprowadzanie nowych talentów i kapitału do naszego regionu, 
czego dowodem jest wsparcie, jakie dziś wieczorem otrzymaliśmy. Nie mogę doczekać 
się, aby zobaczyć, jak zwycięskie firmy doświadczają wszystkiego, co nasz rozwijający 
się ekosystem startupów ma do zaoferowania.”  
  
W ciągu ostatnich siedmiu lat, przedstawiciele programu 43North zainwestowali w 
zróżnicowane portfolio 51 firm, z których 31% to założyciele różnych ras, a 23% to 
kobiety. Prawie połowa z tych firm utrzymuje swoją działalność w Queen City, tworząc 
ponad 800 lokalnych miejsc pracy. W tym gronie znajduje się m.in. technologiczny 
jednorożec, firma ACV Auctions, która jako pierwsza spółka z portfela 43North, po 
wejściu na giełdę 24 marca 2021 roku, wyniosła 43North na wyżyny.  
  
O 43North  
43North to program akceleracyjny, który jest gospodarzem corocznego konkursu dla 
startupów, inwestując 5 mln USD rocznie w przyciąganie i promowanie szybko 
rozwijających się firm w Buffalo w stanie Nowy Jork. Firmy z portfela 43North otrzymują 
również bezpłatną przestrzeń inkubatora w Buffalo na okres jednego roku, doradztwo 
mentorów z pokrewnych dziedzin oraz dostęp do innych programów motywacyjnych dla 



 

 

biznesu, takich jak START-UP NY. 43North działa dzięki wsparciu gubernator Kathy 
Hochul, Empire State Development, Ralph C. Wilson, Jr. Foundation, oraz kilku innych 
sponsorów. Więcej informacji o 43North można znaleźć na stronie www.43north.org.  
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