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Gent, 13 april 2015 – Moovly, het online platform voor de productie van animatie en multimedia, is
opgenomen in de Europese Top 100 van het prestigieuze Red Herring, Inc. Dit is het toonaangevend
mediaplatform voor technologie startups dat jaarlijks de 100 beste en meest innovatieve startende
ondernemingen uit Azië, Europa en Amerika in kaart brengt. De nominatie van de Belgische start-up is
een eerste stap naar een Europese shortlist van 20 die ﬁnaal in deze mondiale top 100 wordt
opgenomen.
De eerste selectie voor Red Herring’s Europees klassement geldt als een erkenning voor een business
model dat rond technologie en innovatie is opgebouwd. De jury van experts en analisten beoordeelde
daarbij het veranderings- en groeipotentieel van Moovly. Via dit platform kan iedereen online en op een
intuïtieve manier zelf een professionele animatievideo maken. Aan de basis van de applicatie ligt een
uiterst gebruiksvriendelijke cloud-technologie.
Brendon Grunewald van Moovly over het succes van Moovly: “Door de stijgende populariteit van het
gebruik van video en beelden op sociale media en de toenemende videoconsumptie op mobiele
apparaten en platformen, groeit de wereldwijde online videomarkt razendsnel. Daar speelt Moovly
perfect op in. We zijn ontzettend ﬁer in deze Europese Red Herring top 100 te staan en hopen verder
door te stoten tot de internationale ranking.”
Vanaf vandaag tot 15 april wordt de Europese top 100 in Amsterdam verwacht voor een nieuwe
deliberatie. Hier wordt de shortlist van 20 beslist die de regio in de wereldwijde Top 100 van Red
Herring zal vertegenwoordigen en zichzelf deze zomer in San Diego (VS) mag presenteren voor het
internationale kruim van technologie ondernemingen, experts en investeerders.
“Dit jaar overtrof alle verwachtingen”, vertelt Alex Vieux, uitgever en CEO bij Red Herring. “In Europa
zijn er veel fantastische ondernemingen actief met echt innovatieve en geweldige producten. Het bleek
geen sinecure om dit aanbod naar een kleinere selectie te herleiden en de ﬁnalisten te nomineren.
Moovly is enorm beloftevol en verdient zijn plek bij de ﬁnalisten. Nu wacht ons de uitdaging om de
winnaars van de Top 100 van Red Herring Europa aan te duiden. We weten dat de 2015-lichting zal
uitgroeien tot aan aantal fantastische bedrijven met impact.”
Ook voor de Benelux Tech Tour 2015 werd Moovly uitverkoren. Tech Tour is een Europees platform
waar ondernemers, investeerders en beleidsmakers uit de technologiesector met elkaar in contact
komen. Tech Tour is een uniek on-the-road event dat plaatsvindt van 19 tot 21 mei in Brussel,
Antwerpen en Rotterdam en waar 75 hightech en innovatieve bedrijven, waaronder Moovly, uit de
Benelux en internationale topsprekers presenteren.
Voor meer informatie en visuals kunt u terecht op: https://www.moovly.com/pressroom
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