
SanomaVentures investeert in Scoupy
AMSTELVEEN – Mediabedrijf Sanoma Media maakt vandaag een investering bekend in 
Scoupy. SanomaVentures investeert in de mobile couponing applicatie voor smartphones. 
De investering van SanomaVentures markeert de tweede grote investering in een maand 
tijd in Scoupy. Eerder nam PostNL-dochter Netwerk VSP een minderheidsbelang in de app.

Op netvlies bij miljoenen consumenten
Directeur Valentijn Bras, een van de oprichters van Scoupy: “De intensieve samenwerking die wij 
met SanomaVentures aangaan, betekent voor ons een volgende stap in de groeiversnelling  van 
Scoupy. De eerdere stap met PostNL was met name gericht op het aansluiten van zo veel mogelijk 
interessante aanbieders. De samenwerking met Sanoma stelt ons nu ook in staat om de 
Nederlandse consument zeer breed te bereiken. Als een van de grootste multimedia-exploitanten 
van Nederland kan Sanoma ons op het netvlies krijgen bij miljoenen consumenten. Niet alleen 
vergroot dat de bekendheid van de Scoupy-App enorm, maar deelnemende retailers in de Scoupy-
App komen uiteindelijk ook bij die miljoenen consumenten op het juiste moment onder de 
aandacht.”

Groeipotentie van Scoupy
Herman Kienhuis, investment director SanomaVentures: “Meer dan de helft van de Nederlanders 
heeft inmiddels een smartphone en gebruikt deze ook steeds vaker tijdens het winkelen, om 
productinformatie te vinden, zoals met de Kieskeurig Productchecker app, of om speciale 
aanbiedingen te krijgen, zoals met de Scoupy-App. Sanoma Media loopt voorop in het ontwikkelen 
van mobiele marketing producten en weet daarmee een groot deel van het Nederlandse publiek te 
bereiken. De groeimarkt van mobiele kortingsbonnen hadden we dan ook al langer op ons vizier. De 
goede start en uitgangspositie van de Scoupy-App en de toekomstige groeipotentie in combinatie 
met het ondernemende team erachter, maken dit tot een relevante participatie voor 
SanomaVentures.”

De Scoupy-App
De gratis Scoupy-App biedt consumenten in hun directe omgeving toegang tot meer dan 3.000 
unieke kortingsacties op bijna 2.000 deelnemende locaties, zoals winkels, horeca en 
vrijetijdsbesteding. Sinds de officiële lancering in oktober 2011 is de gratis Scoupy-App voor iPhone 
en Android-smartphones meer dan 150.000 keer gedownload. Met inmiddels 25 medewerkers wordt 
vanuit Amstelveen hard gewerkt aan het succesvol uitbouwen van dit concept en het aansluiten van 
duizenden MKB-ondernemers, retailorganisaties en vrijetijdsbestedingen.

Over Scoupy
Scoupy is in augustus 2011 opgericht door de media-ondernemers Olivier Slot, Pierre Karsten en 
Valentijn Bras. Sinds maart 2012 participeert ook GFP BV, o.a. uitgever van de Nationale Postcode 
Loterij Voordeelagenda, in Scoupy. PostNL-dochter Netwerk VSP heeft sinds begin september 2012 
een minderheidsbelang in Scoupy. SanomaVentures is in oktober 2012 als investeerder toegetreden.

Over Sanoma Ventures
SanomaVentures is een internationaal initiatief van Europees mediabedrijf Sanoma om innovatieve 
start-ups op het gebied van digitale informatie, entertainment en educatie te ondersteunen met 
kapitaal, media exposure, expertise en haar zakelijk netwerk. De focus ligt op ondernemingen die de 
initiële opstartfase voorbij zijn en willen groeien en een product ontwikkeld hebben op het gebied 
van online consumer services, e-commerce, mobile & tablets, video & TV, online advertising of e-
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http://www.sanomamedia.nl/
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.scoupy.apps.scoupy
http://itunes.apple.com/nl/app/scoupy/id467404297?mt=8
http://www.scoupy.nl/
http://www.kieskeurig.nl/productchecker
http://www.netwerkvsp.nl/
http://www.postnl.com/nl/
http://www.sanomaventures.nl/over_ons/
http://www.scoupy.nl/


learning. De Nederlandse tak van SanomaVentures, gevestigd in Amsterdam, is in 2012 gestart en 
richt zich op de Nederlandse start-up scene. SanomaVentures investeerde in september 2012 in 
Vault79.com.
www.sanomamedia.nl/sanomaventures www.twitter.com/sanomaventures 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contactinformatie: (niet voor publicatie)
Perscontact: Remco Janssen, pers@scoupy.nl 020-4609098 / 06-14787713
Woordvoerder: Directeur Valentijn Bras 06-46736360
Website: www.scoupy.nl
Facebook: www.facebook.com/scoupy.nederland
Twitter: @ScoupyNL
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