
 
 גאווערנער קעטי האקול   10/28/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

׳טע 7 "נארט׳ס43"מיליאן דאלערדיגע גרענד ּפרייז געווינער פון   1גאווערנער האקול אנאנסירט 
 יערליכע סטַארטָאּפ פארמעסט  

  
מיליאן דאלערדיגע סטַארטָאּפ   5מיליאן דאלערדיגע אינוועסטירונג אין  1׳טַאּפ סידס׳ געווינט 

 פארמעסט  
  

 אינוועסטירונגען   500,000יעדע  מען נאך זיבן קאמפאניס באקו
  

מיליאן דאלערדיגע   5גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן די געווינער פון די זיבעטע יערליכע 
מיליאן דאלער   1נארט סטַארטָאּפ פארמעסט, אריינגערעכנט די גרענד ּפרייז געווינער פון 43

וועסטירונגען פון אינוועסטירונג און די זיבן אנדערע קאמפאניס וועלכע האבן יעדע באזונדער געוואנען אינ
דאלער. אין צוגאב צו די פינאנציעלע אינוועסטירונגען וועלן די געווינער באקומען איין יאר פרייע   500,000

נָארט׳ איז הויפטקווארטירט, אנווייז פון ערפארענע מענטארס,  43ווָאן׳ וואו ׳ פלאץ אין די ׳סענעקאַ 
נעטווארק פון   "נָארט׳ס43" ריט צו ארטיגע באהעפטונגען צו פאטענציעלע קאסטומערס, צוט

אינוועסטירער און אנדערע ביזנעס אינצענטיוו פראגראמען. די געווינער וועלן אנאנסירט ווערן בשעת אן  
 ּפערפָארמינג ַארטס צענטער אין באפעלאו.   "שעי׳ס" ַאווָארדס צערעמאניע ביי 

  
נָארט׳ סטַארטָאּפ פארמעסט געלייגט דעם באפעלאו און  43׳אין לויף פון די לעצטע זיבן יאר האט דער "

האט געזאגט  "מערב ניו יארק ראיאן אויף דער מאפע פאר אינאוואציע און ענטרעפענורשאפט,
פארדינדע סוקסעס, ווי אויך לויבן  -איך וויל קאנגראטולירן ׳טַאּפ סידז׳ אויף זייער גוט" גאווערנער האקול.

נאכטיגער פארמעסט און יעדער  -פערישקייט פארגעשטעלט ביי די היינטדי שווערע ארבעט און שא 
נָארט׳ ציען מיר אינאווירנדע סטַארטָאּפס צו ניו יארק  43איינער פון די פינאליסטן. דורך איניציאטיוון ווי ׳

   "סטעיט און שאפן א מער בליענדער צוקונפט.
  

 נָארט׳ פארמעסט זענען:  43׳ 2021די געווינער פון די 
  

 דאלער געווינער   1,000,000 - באפעלאו, ניו יארק  - ׳טַאּפ סידז׳  
  

׳טאפ סידז׳ מאכט ארטיזאנער קרעקערס און געבראטענע זוימען אנגעפאקט מיט ערנערונג און געשמאק  
 דורך ניצן די פשוט׳סטע אינגרידיענטס וואס דער נאטור קען געבן.  

  
 דאלער געווינער  500,000 -  באפעלאו, ניו יארק -  מיינד אינק.׳-׳ּבעטער

  
מיינד׳ איז אן אינטערנעט טעראפי פלאטפארמע פאר קאלעדזש סטודענטן. זיין ארבעטן -׳ּבעטער

אינאיינעם מיט קאלעדזשעס צו געבן פאר זייער סטודענטן צוטריט צו א ברייטע נעטווארק פון 
אקוועמליכקייט פון זייערע  העלט קאונסעלארס פון די פריוואטקייט און ב-גע׳לייסענס׳טע מענטאל

 לעפטאפס און מאביל כלים.  



  
 דאלער געווינער   500,000 - אוסטין, טעקסעס  -׳ּביג ווילּבערָאּו אינק.׳  

  
( קאמפאני וואס ערמעגליכט פאר עסנווארג  SaaAסערוויס )- אלס-׳ּביג ווילּבערָאּו׳ איז א סָאפטוועיר

טשעינס אויף צו טרעפן קאנסומער  -ן פארוואלטן סוּפליידיסטריּביוטערס און גראסערי סטָארס צו קענע
 שפארן, און זיכערהייט. - פארלאנג פאר ארטיגע עסנווארג מיט רווחים, קאסט 

  
 דאלער געווינער   500,000 -לאנדאן, ענגלאנד    -די ׳העלטי טשיקן׳ קאמפאני  -׳פלָאקס׳ 

  

שאפנדיגער ווענטשור וועלכס ניצט מאשין -די ׳העלטי טשיקן׳ קאמפאני איז אן איינקונפט - ׳פלָאקס׳ 
פירסט פַארם געפירעכטסער מיט ערשטע אנווענדליכקייט אין -זעהעוודיגקייט צו ערמעגליכן וועלפעיר

י אז פַארמערס  הינער פַארמינג. זייער פראדוקט העלפט פארבעסערן הינער געזונט און וואוילזיין, כד
קענען אפערירן מער עטיש, מיט גרעסערע רווחים, און אנהאלטבארקייט; און בעסערע אנזעהעוודיגקייט 

 ביז )כסדר מער אויסוועליגע( קאנסומערס.   —טשעין -צו דער גאנצער סוּפליי

  

 דאלער געווינער   500,000 -סאן האזע, קאליפארניע  - ׳אינפוס העלט׳

  

פלאטפארמע וואס באקרעפטיגו רעמָאוט פארשונג / קלינישע אויספרואוו  SaaS׳אינפוס העלט׳ איז א 
שטודיעס אין אפריקע, דורך באהעפטן פארשער )אין אינדוסטריע און אקאדעמיע( צו פאציענטן,  

וויסנשאפט קאמפאניס פאר  -יו פַארמַאסּוטיקל אן לעבנס-ון איעס א-אנטיילנעמער אין אפריקע צו יו
 קלינישע פארשונג און קלינישע פרואוו שטודיעס.  

  

 דאלער געווינער   500,000 -מעקיני, טעקסעס   -  שעיר אינק.׳-׳שיער

  

מאביל מארקפלאץ צו שאפן רווחים פון אונטערבאניצטע אייגנטום אין   B2Bשעיר׳ איז די ערשטע -׳שיער
די ּביוטי און ּבַארּבער אינדוסטריע, אנגעהויבן מיט פלאץ צום ארבעטן. סטיליסטן דינגען סוויטעס /  

סטאנציעס אויפ׳ן טאג, וואך, אדער פארקומעניש מיט זערָא קאנטראקט אדער קאמישען, און דורכדעם  
 זיי פארמאגן.   פארדינען סעלָאן, סּפַא, און ּבארּבערשַאּפ אייגנטימער אויף ליידיגע פלאץ וואס

  
 דאלער געווינער   500,000 -ארלינגטאן, טעקסעס   -׳זיעלָאט אינטעראקטיוו׳  

  

׳זיעלָאט אינטעראקטיוו׳ גיבט אן אוגמענטירט סטרימינג ווידעאו לעקציעס פאר מוזיקאלישע כלי זמר 
. דער  "ּפעלעטָאן פאר מוזיק"צוזאמגעּפָארט מיט טעכנאלאגיש פארגעשריטענע הַארדווער. זיי זענען א 

לעיבעלס און    צוזאמגעשטעלטער מארקפלאץ פון תוכן איז לעגאל איינשטימיג מיט רעקארד-פארזיכטיג
 ערמעגליכט פאר שאפער צו האוסט׳ען ווידעאוס וואס זיי וואלטן אנדערש נישט געקענט לייסענס׳ען.  

  
 דאלער געווינער   500,000 - באפעלאו, ניו יארק  -   ׳וועריווענד׳

  
ריכטיגער  ׳וועריווענד׳ איז דער פינטעק וואס מאדערניזירט וויאזוי ביזנעסער מאכן ביזנעס. ׳וועריווענד׳, א 

נעטווארק, טוהט אנבאטן די שנעלסטע וועג מעגליך צו באצאלן אדער באצאלט צו ווערן, מיט קיין שום 
איינצוימונג פאר ביזנעסער אויף אויסצופירן טראנזאקציעס מיט קונים און ווענדָארס אומ׳נטיות׳דיגע  

  B2Cאון  B2Bגעים׳דיגע רעפוטאציע דורכזעהעדיגקייט, און א דיגיטאלע בערזל וואס באקרעפטיגט ר
 באצאלונגען.  

  
 געווינער זענען אויסגעוועהלט געווארן דורך די פאלגענדע פינאלס ריכטער:    "נָארט׳ס43"
  



 ברייען ברעקען, גענעראלע שותף ביי ׳לייטשיפ קאפיטאל׳   •

  קאפיטאל׳פיטער באויס )צווייטער(, גרונדער און פארוואלטנדער שותף ביי ׳סטעלעישען  •

  בי׳-סי-עף-האווארד דרעפט, עקזעקיוטיוו פארזיצער ביי ׳דרעפט •

   סקאט אמעליאנוק, הויפט רעדאקטער פון ׳אינק.׳ מאגאזין •

דזשעקי רעסעס, פארזיצער פון דער עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל ביי דער פעדעראלער   •
   רעזערוו באנק פון סאן פראנסיסקא

  גרונדער און פארוואלטונג שותף פון ׳גלעסווינג ווענטשורס׳רודינע סעסערי,  •

  
יעדעס יאר ווערן מיר מער און מען באאיינדרוקט "נָארט׳ באורד פארזיצער עריק רייך האט געזאגט, 43׳

דורך די שווערע ארבעט, טאלאנט,און אינאוואציע געצייגט דורך די קאמפאניס וועלכע פארמעסטן זיך 
נאכטיגע  -נָארט׳ פארטפעל. מיר זענען באגייסטערט צו קענען צוזעהן ווי די היינט43פאר אן ארט אין ׳

געווינער לאזן איבער זייער רושם אין באפעלאו דורך וואקסן זייערע קאמפאניס און אויסניצן די רייכע 
   "מיטלען אנגעבאטן דורך דער שטאט און אונזער פראגראם.-הילפס

  
די ענערגיע אין שעי׳ס ּפערפָארמינג ַארטס  "יידינגער האט געזאגט, נָארט׳ פרעזידענט קאלין ה43׳

צענטער איז געווען צום באטאפן היינט נאכט אזוי ווי דער מערב ניו יארק קאמיוניטי איז ארויסגעקומען צו  
באגריסן אונזערע אויסגעצייכנטע פינאליסטן. באפעלאו איינוואוינער האבן געזעהן ערשטהאנטיג די  

ירנדע עקאנאמישע תוצאות דערגרייכט דורך ברענגען נייע טאלאנט און קאפיטאל צו אונזער טראנספארמ
ראיאן, ווי געצייגט דורך די שטיצע וואס איז היינט געווען פארגעשטעלט. איך קען קוים ווארטן צוצוזעהן ווי 

סיסטעם האט  -אדי געווינענדע קאמפאניס געניסן פון אלס וואס אונזערע אויפקומענדע סטַארטָאּפ עק
   "אנצובאטן.

  
 51נארט אינוועסטירט אין א פארשידנמיניגע פארטפעל פון 43איבער די פארלאפענע זיבן יאר האט 

פראצענט האבן  23פראצענט פון וועלכע זענען גרונדער פון קאלירטע אפשטאם און  31קאמפאניס, 
טן א ממשות׳דיגע אנוועזנהייט אין פרויען גרונדער. באלד האלב פון די אלע קאמפאניס האבן אנגעהאל

 ACVוואונדער ׳-ארטיגע דזשאבס. צווישן זייער ראנקען איז טעק  800דער ׳קווין סיטי׳, שאפנדיג איבער 
געהאנדעלטע  -צו נייע הויכקייטן אלס איר ערשט פובליק  נָארט׳43׳אוקשענס׳, וועלכס האט געברענגט 

   .2021, 24מערץ או אום -פי-פארטפעל קאמפאני, נאך אן איי
  

 נָארט׳ 43׳ וועגן 
איז אן עקסעלערעיטאר פראגראם וואס ריכט אפ א יערליכע סטארטאפ פארמעסט, און   נָארט׳43׳

וואוקס קאמפאניס אין באפעלאו, ניו  - מיליאן דאלער א יאר צוצוציען און קולטיווירן הויכע 5אינוועסטירט  
פארטפעל קאמפאניס באקומען אויך בחינם׳דיגע אינקובאטאר פלאץ אין באפעלאו   "׳סנָארט43"יארק. 

אויף איין יאר, אנווייז פון מענטארן אין פארבינדענע געביטן, און צוטריט צו אנדערע ביזנעס אינצענטיוו 
ר קעטי  אפערירט דורך די שטיצע פון גאווערנע נָארט׳43׳ָאּפ ניו יארק׳. -פראגראמען ווי צ.ב.ש. ׳סטַארט

האקול, עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט, דער רעלף סי. ווילסאן דזר. פאנדעישען, און עטליכע אנדערע  
 .  www.43north.org, באזוכט נָארט׳ 43׳ספאנסירער. פאר מער אינפארמאציע וועגן 
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