
Slimme shopping-startup Yippie krijgt 600.000 euro
investering
Groeigeld wordt aangewend voor de bouw van een app voor het vinden van de beste
deal

15 SEPTEMBER 2015, AMSTERDAM, NEDERLAND

SAMENVATTING

Nederlandse shopping-app Yippie heeft in een nieuwe investeringsronde 600.000 euro
opgehaald bij een aantal gerenommeerde durf-investeerders en ondernemers. Het groeigeld
wordt gebruikt om een vernuftige shopping-app te bouwen die in de herfst van dit jaar zal
uitkomen voor iPhone en Android.

De Nederlandse shopping-app Yippie heeft in een nieuwe investeringsronde 600.000
euro opgehaald bij een aantal gerenommeerde durf-investeerders en ondernemers.
Yippie, winnaar van Beste Retail Innovatie 2015, zal het groeigeld gebruiken om een
vernuftige shopping-app te bouwen die in de herfst van dit jaar zal uitkomen voor
iPhone en Android. Een eerste test met de app is momenteel gaande in Hoofddorp.

Yippie timmert momenteel hard aan de weg met zijn slimme browser-extensie (download hier:
https://yippie.nl/download) die de consument de beste aanbiedingen presenteert tijdens het
online shoppen. Yippie doet dit door alle aangesloten retailers de kans te geven om
automatisch en realtime een verbeterde deal te presenteren aan consumenten met een hoge
koopintentie. Sinds de lancering in februari van dit jaar presenteert Yippie maandelijks meer
dan 150.000 betere deals aan 10.000 actieve gebruikers.

Gesloten test in Hoofddorp

Zo'n 2700 winkels zijn bij Yippie aangesloten, waarmee de dekking ongeveer 80% van de
Nederlandse e-commerce-websites bedraagt. Yippie voert momenteel in samenwerking met
winkelcentra-eigenaar Wereldhave en enkele retailers een gesloten test uit met een
bètaversie van de nieuwe applicatie in Hoofddorp.

Investering voor bouw mobiele applicaties

“Deze investering stelt ons in staat om verder te werken aan ons doel: het creëren van een
naadloze interactie tussen de consument en retailer. Het geld gaan wij gebruiken om
razendsnel de bouw van onze mobiele applicaties voor iOS en Android af te ronden. We
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kunnen nog niet al teveel zeggen over onze Yippie-app, maar wel dat we offline-shoppers op
een unieke wijze de beste deal gaan tonen”, aldus Maurice Kroon, oprichter van Yippie.

Totale investering

De nieuwe investering van 600.000 euro sluit aan op de eerste investering van 147.000 euro
eind 2014. Yippie kreeg toen 15.000 euro 'startgeld' bij de toetreding tot het E- & M-
Commerce-programma van startup-accelerator Startupbootcamp in Amsterdam en haalde
132.000 euro op door een crowdfundingactie begeleid door Leapfunder. De totale investering
in de startup bedraagt derhalve 747.000 euro.
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RELEVANTE LINKS

AFBEELDINGEN

OVER YIPPIE!

Yippie! is opgericht door Maurice Kroon, die zichzelf “de ultieme hollander” noemt, want hij is niet alleen lang en
blond maar vooral bijzonder zuinig. “Ik ben me gaan bezighouden met het automatiseren van bezuinigingen toen ik
merkte dat ik er veel beter in ben dan anderen om geld te besparen. Ik weet altijd waar dingen goedkoper zijn, hoe
je korting krijgt en ik doe er ook moeite voor die korting te krijgen. De meeste mensen doen dat niet en laten met
elkaar al die miljoenen liggen. Ik vind dat zonde.” Door het de consument heel makkelijk te maken (je hoeft de
assistant maar één keer te downloaden en daarna doet hij al het werk voor je) hoopt hij Nederlanders miljoenen
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euro’s uit te laten sparen.

Yippie! werkt inmiddels op meer dan 2400 webwinkels (o.a. Bol.com en Fonq) en herkent daardoor al meer dan 31
miljoen producten.
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