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MOTIVERENDE: Grûnderne Jens Ivar Jørdre (38), Morten Fjeldstad (37) og Jacobo 
Toll-Messia (39) møtte Steve Blank (nr. to fra v.) som delte sine erfaringer og tips. 
Blank har startet og drevet frem åtte suksessrike firmaer i Silicon Valley og underviser 
ved Stanford og Berkeley.

Jakter kapital i Silicon Valley
Bergensere har dratt til 
Silicon Valley for å løse 
medias milliardproblem. 
De har tatt på seg 
løpeskoene.
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Tempoet i verdens teknologi-
hovedstad er så hurtig at grün-
derne knapt har tid til å knyte 
skolissene.

– Vi har aldri opplevd maken. 
Tempoet her er helt vilt. Vi løper 
mellom møter og nettverking 
konstant, sier Jens Ivar Jørdre 
(38).

Bergenserne bak selskapet 
Hubii sitter på en buss fylt med 
noen av Norges mest loven-
de gründere. Det er en sliten 
gjeng. Noen har på mørke sol-
briller, andre dupper av. Bus-
sen er på vei til en luksusranch 
på hemmelig adresse utenfor 
San Francisco. I to uker har de 
løpt andpustne mellom potensi-
elle investorer i håp om å finne 
noen villige til å satse på akku-
rat deres idé. 

– Her i Silicon Valley er mot-
toet «a weekend is just two 
uninterrupted work days». Her 
må man løpe, og ikke gå, hvis 
man vil oppnå suksess. Det er 
et nådeløst tempo. Jo lenger du 
er her, jo hurtigere tempo, sier 
Mark Robinson, rådgiver ved 
Innovasjon Norges «Innovation 
House» i Palo Alto. 

Håndplukket
Robinson var delaktig i å plukke 
ut det bergensbaserte selskapet 
Hubii til deltakelse i årets TINC 
– et såkalt inkubatorprogram 
som skal hjelpe nye norske sel-
skaper. Bergenserne har utviklet 
en nettside de håper skal bidra 
til å endre verdens lesevaner og 
samtidig hjelpe medieselskaper 
med å tjene penger. 

– Hvordan man skal tjene pen-
ger på nyhetsstoff, er det store 
multimilliardspørsmålet. Mange 
har prøvd å finne løsningen og 
har mislykkes, sier Robinson. 

Bergenserne får nå oppmerk-
somhet i Silicon Valley fordi de 
fokuserer på å gjøre nyheter 
relevante for leseren på et lokalt 
nivå.

– De geo-tagger nyhetene og 
gjør det lett for leseren å finne 
relevant lokalstoff. Dette gir 
nyhetsleverandørene en «hylle-
plass» og forskjellige muligheter 
til å tjene penger. Jo mer rele-
vant innholdet er for brukeren, 
jo lettere er det å skreddersy 
annonser, sier Robinson.

Han har tro på at bergenssel-
skapet kan lykkes. 

Berg-og-dal-bane
Jens Ivar Jørdre (38), Morten 
Fjeldstad (37) og Jacobo Toll-Mes-
sia (39) startet opp bedriften for 
fem år siden og lanserte våren 
2012 første versjon av nettsiden 

sin. Under TINC har gründerne 
blitt drillet i kunsten å selge 
konseptet sitt, og i Silicon Val-
ley får man tydelig og usminket 
respons.

– Det har vært en berg-og-
dalbane, men det er også litt av 
poenget med denne turen. Vi får 
lite tid til å fordøye det, men vi 
har tro på at dette kan bli veldig 
bra, sier forskningsleder Jørdre. 

På millionranchen til gründer-
guruen Steve Blank (59) blir 
bergenserne igjen minnet på 
betydningen av nettverk. De 
slitne gründerne kvikner til når 
mannen bak åtte suksessfirmaer 
i Silicon Valley tar ordet. 

– Kom dere ut med ideene 
deres! Lytt til tilbakemeldin-
gene. En idé bør tas med ut av 
stuen med én gang og skal ikke 
ruges på. Det er mitt aller beste 
tips, sier Blank til sine nysgjer-
rige lyttere. 

Pinlig berørt
Bergenserne blir enda mer for-
nøyde med egen innsats etter å 
ha hørt Blank dele sine erfarin-
ger og tips.

– Vi føler vi har gjort mye rik-
tig i prosessen. Vi har lært at 
man skal være litt pinlig berørt 
når man presenterer ideen sin, 
hvis ikke har man holdt på den 
for lenge, sier Jørdre. 

Tross uferdig produkt, den 
nåværende versjonen av Hubii 
er tilgjengelig mens de jobber 
med å videreutvikle tjenesten. 
De lar brukere delta i utviklings-
prosessen istedenfor å vente til 
det foreligger en «ferdig» ver-
sjon. 

Kjenn dine konkurrenter
Innovasjon Norge trener norske 
gründere i mer enn nettverks-

bygging og møtevirksomhet. 
Robinson mener det blant annet 
er et kjent problem at gründere 
ikke kjenner sine konkurrenter:

– Vet du hvem du kjemper 
mot, kan du legge en strategi 
for å vinne. Det aller første et 
selskap derimot må spørre seg, 
er: Eksisterer problemet du for-
søker å løse?

Viktige tilbakemeldinger
Gründer Jacobo Toll-Messia fra 
Bergen er ikke i tvil om at de er 
på sporet av å finne løsningen til 
et reelt problem. 

– Det er for mye informasjon 
der ute, og medieselskaper har 
vanskeligheter med å tjene pen-
ger. Vi mener vi har løsningen 
som vil gjøre det lettere for 
forbrukeren å finne relevante 
nyheter, og som vil være lønn-
som for medieselskapene.

GRÜNDERSKOLE: På millionranchen til gründeren Steve Blank får norske oppstartsselskaper drahjelp gjennom TINC, som et oppstartsprogram            drevet av Innovasjon Norges «Innovation House». FoTo: andreas ihleBæk

z	fakta
inkubator

n en privat eller offentlig institu-
sjon eller bedrift som samloka-
liserer og trener personer med 
innovative forretningsideer opp 
til å etablere nye, kompetan-
seintensive bedrifter. 

n inkubatorer kan hjelpe opp-
startsbedrifter med alt fra kon-
torlokaler og nettverk til juridisk 
rådgivning og jakt på kapital.

n høsten 2011 åpnet innovasjon 
norge sitt innovation house i 
Palo alto, et tilholdssted for nor-
ske selskaper som vil etablere 
seg i silicon Valley. de driver 
inkubatorprogrammet TinC.

n  i 2012 har 15 selskaper og 25 
deltakere deltatt i TinC. neste år 
er planen å kjøre programmet 
for 30 deltakere og 45 delta-
kere.


