
Nederlandse scale-up Instant Magazine haalt
4,6 miljoen groeigeld op
Investering wordt gebruikt voor platformontwikkeling en verdere
groei in de Europese en Amerikaanse markt

Amsterdam, 20 juli 2018 - De Nederlandse scale-up Instant Magazine haalt een investering

op van 4,6 miljoen euro, met als lead investeerder Connected Capital en deelname van

bestaande investeerder Newion. De investeerders zijn enthousiast over de ambitie van Instant

Magazine om door te groeien tot de nieuwe internationale standaard voor interactieve content.

Instant Magazine, opgericht in 2013, is de vervanger van statische documenten zoals de pdf. Het

platform stelt marketing- en communicatieprofessionals in staat om prachtige, digitale sales- en

marketingmiddelen te creëren. De gebruikers maken onder andere nieuwsbrieven, whitepapers,

jaarverslagen, sales proposals en online magazines. Het bedrijf is uitgegroeid tot internationale

scale-up, met meer dan 1200 klanten verdeeld over 40 landen. De ruim 50 werknemers werken

verspreid over de kantoren in Amsterdam, Londen en New York.

De internationale standaard voor interactieve content

“Deze investering stelt ons in staat ons platform verder te ontwikkelen en onze wereldwijde

groeiambities te realiseren”, stelt Daan Reijnders, CEO en oprichter van Instant Magazine. “De

ontwikkeling van features als een template builder en content personalisatie worden hierdoor

versneld. Wij willen ook verdere integraties mogelijk maken met andere systemen, zoals CRM,

DAM en andere contentplatformen.

Daarnaast gaan we uitbreiden naar verschillende Europese landen en laten we het Amerikaanse

team verder doorgroeien. De eerdere investeringen van Newion hebben ons geholpen om het

platform te transformeren naar een Drag & Drop-editor en de eerste internationale stappen te

zetten. Wij zijn trots dat Newion wederom investeert in ons platform en daarnaast kijken wij erg

uit naar de samenwerking met B2B SaaS investeerder Connected Capital. De consultatieve

aanpak van het ambitieuze en ervaren team van Connected Capital spreekt ons erg aan. Wij zijn

ervan overtuigd dat zij de ideale match vormen om ons te helpen bij deze nieuwe groeifase.”

http://www.newion.com/
http://connectedcapital.nl/
https://www.instantmagazine.com/?utm_source=gmail&utm_medium=pr&utm_campaign=persbericht&utm_content=investering


“Instant Magazine is sterk gepositioneerd om de nieuwe standaard te worden voor interactieve

content”, stelt Mathijs Robbens, Founder en Managing Partner bij Connected Capital. “Het

platform van Instant Magazine stelt klanten in staat om aantrekkelijke, innovatieve en

interactieve content te creëren en te distribueren. De relevantie van browsable content is veel

groter die van content verpakt in niet-interactieve pdf’s en PowerPoint presentaties. Onze

investering stelt Instant Magazine in staat haar internationale groeiambities te realiseren en het

platform verder door te ontwikkelen.”

Erik Aeyelts Averink, Venture Partner bij Newion: “Dit wordt de derde keer dat we investeren in

Instant Magazine. Wij hebben gezien dat zij zich binnen een korte tijd hebben ontwikkeld van

startup tot internationaal gevestigde speler, met een prachtig portfolio aan klanten. De ambitie

en drive van de oprichters spreekt ons erg aan en ik kijk ernaar uit onze intensieve

samenwerking verder te continueren. Nederland en Europa zijn inmiddels te klein geworden en

Instant Magazine heeft alles in zich om uit te groeien tot een van de leidende marketing

technologie spelers ter wereld.”

----

Over Instant Magazine

Instant Magazine is het alles-in-1 platform voor het creëren en publiceren van interactieve web

content die er op ieder scherm perfect uitziet. Instant Magazines rusten op dezelfde

onderliggende technologie als websites maar hebben, in tegenstelling tot sites, een lineair

format, vergelijkbaar met magazines. Ga naar www.instantmagazine.com voor meer informatie.

Volg Instant Magazine op LinkedIn, Twitter, Facebook, of Instagram.

Over Connected Capital

Connected Capital is een onafhankelijke investeerder met een focus op Europese bedrijven die

zich differentiëren met SaaS oplossingen voor de businessmarkt. Connected Capital biedt zowel

kapitaal als intensieve strategische ondersteuning om internationale groei mogelijk te maken.

Connected Capital heeft een professioneel en complementair team van ervaren professionals

met een achtergrond in private equity en strategy consulting. Ga naar www.connectedcapital.nl

voor meer informatie.

Over Newion

http://www.connectedcapital.nl/
https://www.instagram.com/instantmagazine_com/
https://www.facebook.com/instantmagazine
https://twitter.com/instantmagazin
https://www.linkedin.com/company/instant-magazine/
http://www.instantmagazine.com/


OVER INSTANT MAGAZINE

Modern consumers crave content that's snackable, highly visual and accessible anywhere. Legacy formats like
email, blogs, and PDFs no longer cut it — but few brands are aware of the alternatives.

Instant Magazine frees brands and businesses from the constraints of traditional formats by empowering them to
produce visually immersive content experiences designed for today's audiences.

Our powerful platform simplifies the production of next-level interactive web content, allowing anyone to create
media-rich sales and marketing collateral that's perfectly responsive, perfectly measurable, and perfectly
awesome.

Newion is een venture capital bedrijf uit Amsterdam en focust zich op vroege fase investeringen

in business-to-business software bedrijven in de Benelux. Sinds de oprichting in 2000, is

Newion een van de meest succesvolle VC's in haar segment. Newion heeft als investeerder een

betrokken reputatie en heeft ervaring met investeringen in start- en scale-ups. De Newion

fondsen hebben geïnvesteerd in meer dan 40 bedrijven, waaronder Oxxio(exit), Mirror42 (exit),

Q-go (exit), Minihouse (exit), LeanApps (exit), Collibra, iWelcome, Instant Magazine en

L1NDA. De cornerstone investeerder in Newion II is het European Investment Fund, dat

innovatieve bedrijven ondersteund via het ‘Competitiveness and Innovation Framework

Programme’ (‘CIP’)”. Ga naar www.newion.com voor meer informatie.
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