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Stockpicker anlitar Hyper Island för konceptutveckling
Stockpicker har i höst inlett ett samarbete med en grupp toppstudenter från Hyper Island.
Med detta vill Stockpicker fokusera på konceptutveckling och att få fram konkreta
strategier för förnyelse. Målet är att utveckla tjänster för att ta en bransch som upplevs
som exkluderande och tråkig till att bli mer inkluderande och tillgänglig.
Mats Ahlskog, VD på Stockpicker, ser redan goda resultat av samarbetet:
– Inputen utifrån är extremt värdefull för oss. Att jobba med innovatörerna på Hyper Island
ger möjlighet till nya infallsvinklar och driver oss i rätt riktning. Att de därtill har ett
utifrånperspektiv då det kommer till finansbranschen är till stor fördel i
utvecklingsprocessen.
Med hjälp av Hyper Island vill Stockpicker gå mot att bli mera tillgänglig för alla och nå nya
kundgrupper, detta med hjälp av nya produkter och förnyade koncept.
– Vi har sett ett ökat intresse från nya målgrupper och detta vill vi på allra bästa sätt ge
gensvar på, säger Ahlskog.
För att verkställa planerna vill Stockpicker sätta fokus på att utbilda nya och potentiella
kunder. Många upplever aktiemarknaden som svår, tråkig och riskfylld. Genom utbildning vill
man påvisa motsatsen.
– Vi tror att inkörsporten för många är kunskap, därför vill vi erbjuda olika typer av
utbildning som sänker tröskeln till aktiemarknaden, säger Ahlskog.
Viggo Widoff, student vid Digital Media Creative-programmet på Hyper Island, jobbar
tillsammans med Stockpicker.
– Med vår erfarenhet och vårt sätt att tänka så är det stimulerande att få hjälpa ett bolag
inom börs och finans. Det här är en av de få branscher som ännu har tydliga steg kvar att ta
inom digitalisering, utveckling och förnyelse, säger Widoff.
Hyper Island erbjuder utbildningar, kurser samt innovationsstrategier för företag som vill ha
tillväxt. De har tidigare jobbat med bl.a. Volvo, Netflix och Swedbank. Nu står Stockpicker på
tur för kreativt samarbete.
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Stockpicker är ett oberoende analyshus och unika på den svenska marknaden. Stockpicker har levererat
aktietips, analyser och nyheter om små- och medelstora noterade bolag sedan 1997. www.stockpicker.se

