Öncü GSYO yatırımlarından Insider, Türkiye’nin ilk yazılım 'unicorn’u oldu
Türkiye için geleceğe yatırım yapan ve büyüme potansiyeli olan girişim projelerine yatırım yapan Öncü
GSYO’nun yatırımları arasında yer alan Insider, Qatar Investment Authority (QIA) liderliğindeki Seri D
yatırım turunda 121 milyon dolar yatırım alarak şirket değerlemesini 1 milyar doların üzerine taşıdı ve
Türkiye’nin ilk yazılım 'unicorn’u oldu.
Öngörüsel segmentasyon ve gerçek zamanlı kişiselleştirme teknolojileriyle müşteri sadakatini ve dijital
büyümelerini artırmalarına yardımcı olan dijital teknoloji ve veri analizi şirketi; Insider, Türkiye’nin ilk
yazılım ‘unicorn’u olarak tarihe geçti. Dönüm noktası olan bu yatırım ile şirket aynı zamanda dünyada bir
kadın tarafından yönetilen birkaç SaaS ‘unicorn’dan biri oldu. Geçtiğimiz 3 yılda çalışan sayısı %300
büyüyen, Insider aynı zamanda hızlı bir şekilde global işe alım süreci başlatarak önümüzdeki dört yıl
boyunca 2000’den fazla iş imkanı yaratmayı hedefliyor. R&D ve ürün geliştirme departmanları için kadın
mühendislerin işe alımı üzerinde özellikle durulduğunu da vurguluyor.
Dünyanın önde gelen markalarının müşteri beklentilerinin ötesine geçmesine yardımcı olan Insider,
aralarında Samsung, GAP, Santander, Vodafone, IKEA, MAC, Virgin, Toyota, Singapore Airlines, Madeira
Maderia, Marks & Spencer ve Estée Lauder'ın da bulunduğu 1000'den fazla lider markaya ve hızlı
büyüme gösteren start-up'lara sunduğu çok ve çapraz kanallı müşteri deneyimi ile dijital büyüme
konusunda destek oluyor.
B2B teknoloji şirketlerinin, B2C’ye göre çok daha az kaynakla yüksek katma değer yaratabilme
potansiyeli olduğunu bir kez daha gösteren Insider, son üç yılda 3 kat büyüdüğünü duyurarak, yüzde
100'ü Türk mühendislerin ürettiği bir teknolojiyi 28 ülkeye ihraç eden şirket oldu.
Bu büyük başarının ardından açıklama yapan Insider kurucu ortağı ve CEO'su Hande Çilingir; “Yazılım
şirketlerinin yarattığı katma değer çok büyük. Özellikle bizim gibi gelişmekte olan coğrafyalarda bu katma
değeri artırmak ve etki yaratmak için daha fazla yazılım şirketine ihtiyacımız var. Milyar dolarlık şirket
olmak, ‘unicorn’ olmak bir şirketin yaşam döngüsünde önemli bir dönüm noktası olsa da, gerçek
başarının içinde bulunduğumuz komüniteleri ileri taşıyacak işlerde gizli olduğuna inanıyoruz. Ülkelerin
ekonomilerini geliştirmek için yazılım şirketlerinin sayısını artırmamız gerektiği bir gerçek. Bugün,
dünyanın en önemli yazılım şirketlerinden biri olma yolunda bu noktaya eriştiğimiz ve en önemlisi
ülkemizden daha fazla yazılım şirketi çıkmasını teşvik ettiğimiz için çok mutluyuz” dedi.
Yatırım turuna katılan diğer şirketler arasında Sequoia Capital, Esas Private Equity, Riverwood Capital,
212, Wamda Capital ve Endeavor Catalyst de bulunuyordu.

