
 

 
 

Második körös tőkebevonás három portfóliócégünkben 
 
 
Budapest, 2017. október – Második körös tőkebevonáson keretében újabb pénzügyi befektető 
csatlakozott három olyan céghez is, amelyek elindulását a GB & Partners segítette. A Tickething, a 
Veddbérbe.hu és a TOPTALQ előtt újabb lehetőségek nyílnak a tőkeinjekciónak köszönhetően. 
  
A pénzügyi befektető csatlakozása visszaigazolja a három portfoliócégben rejlő növekedési 
potenciált, amit a GB & Partners is látott a cégekben befektetése óta. A GB & Partners a 
továbbiakban is minden szakmai segítséget megad portfóliócégei számára.  
 
 
TICKETHING 
 
A 2016 tavaszán indult Tickething alapjaiban újította meg a koncert- és színházjegyek másodlagos 
piacát. A magyar startup innovatív megoldásának köszönhetően gyorsan, kényelmesen és 
biztonságosan értékesíthetők a feleslegessé vált belépők.  
 
A Tickething dinamikus indulását a GB & Partners Kockázati Tőkealap-kezelő segítette az általa kezelt 
Prosperitás Proseed Közös Magvető Kockázati Tőkealap befektetésén keresztül, az Új Széchenyi Tőke 
Program keretében. A cég ezt követően bekerült a Telenor első európai vállalati akcelerátor 
programjába, a Telenor Accelerate-be is. 
 
A dinamikus növekedés nem állt meg az országhatároknál, 2017 tavaszán már Ausztriában is 
elérhetővé vált a cég szolgáltatása.  
 
Az eddigi sikerek és az üzleti tervben megfogalmazott célok újabb befektetőt győztek meg. A kapott 
tőkebefektetés lehetővé teszi, hogy a magyar startup felgyorsítsa a már megkezdett nemzetközi 
terjeszkedését. A befektetés ezzel együtt hozzájárul, hogy olyan fejlesztéseket hajtson végre a cég, 
amelyek még biztonságosabbá teszik a másodlagos jegycserét.  
 
 
VEDDBÉRBE 
 
A Veddbérbe.hu ötlete 2014-ben fogalmazódott meg az alapítók fejében egy nagyon gyakorlati 
problémával szembesülve: miért vennék meg valamit, ha egyszerűbb és költséghatékonyabb bérelni? 
Erre válaszul született meg a Veddbérbe.hu, a kölcsönözhető eszközök online piactere. A GB & 
Partners Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. az Új Széchenyi Kockázati Tőke Program keretében 
támogatta a projektet és segítette a piacra lépésben. 
 
A 2015-ben indult vállalkozás megnyitja az utat a helyben működő kölcsönzőcégek számára, hogy 
szolgáltatásaikat és termékeiket a Veddbérbe.hu felületén keresztül országosan is elérhetővé tegyék 
a felhasználók számára. A szolgáltatás biztonságos bérleti környezetet teremt, ahol a vállalkozások 
mellett magánszemélyek is könnyen bérbe tudják adni nem használt eszközeiket.  
 
Növekedési tervek megvalósításában nyújt segítséget az új befektetés. A tőkeinjekciónak 
köszönhetően a Veddbérbe.hu tovább fejlesztheti a háttérrendszerét.  
 



 

 
 
TOPTALQ 
 
A TOPTALQ az objektív tájékozódás lehetőségét biztosítja a hírfogyasztók számára. A cég olyan új 
hírgyűjtő motort hozott létre, amely folyamatosan figyeli a legnagyobb hírportálok anyagait, a 
megjelenéseket pedig témákba rendezi. Az algoritmusnak és a portálnak köszönhetően a látogatók 
egy felületen olvashatják az összekapcsolódó híreket, függetlenül attól, hogy azok hol jelentek meg és 
milyen nézőpontot képviselnek. 
 
A TOPTALQ elindulását és piacra lépését a GB & Partners Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. támogatta és 
segítette az Új Széchenyi Kockázati Tőke Program keretében 2015-ben. Indulása óta komoly 
népszerűségnek örvend a portál, nő a látogatószám, 2016-ban elnyerte az „Év Honlapja” díjat is. E díj, 
illetve a folyamatosan erősödő látógatószám is mutatja, hogy jelentős növekedési potenciállal 
rendelkezik a cég és terméke.   
 
A második körös tőkebevonással lehetővé válik a portál gyors ütemű továbbfejlesztése.   
 
 
A befektető mindhárom cég esetében az MFB csoporthoz tartozó Hiventures Kockázati Tőkealap-
kezelő Zrt.  


