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Techloop získal investici ve výši 5 milionů eur od fondů 
Springtide Ventures a Rockaway Ventures 
 
Díky této investici série A plánuje startup Techloop rozšířit svůj virtuální 
trh práce v oblasti informačních technologií do dalších evropských zemí. 
 
Praha 27. listopadu 2017 - Techloop, virtuální trh práce spojující 
profesionály v oblasti IT a potenciální zaměstnavatele, který v minulém 
roce získal předstartovní financování od fondu Rockaway Ventures, 
obdržel nyní investici série A v kole vedeném fondem Springtide Ventures 
/ skupinou KKCG, za účasti fondu Rockaway Ventures, v celkové výši 5 
milionů eur (téměř 130 milionů korun). 

Techloop je virtuální trh, který kompletně mění způsob, jakým si profesionálové 
v oblasti IT hledají práci. Umožňuje jim totiž zůstat v anonymitě, a přesto dostávat 
pracovní nabídky přímo od potenciálních zaměstnavatelů. Najde-li si uživatel přes 
Techloop práci, získá od něj navíc náborový bonus ve výši 500 eur. V roce 2017 
se významně rozrostl a v současnosti spojuje více než 25 000 profesionálů 
v oblasti IT s více než 900 potenciálními zaměstnavateli napříč Českou republikou, 
Slovenskem a Maďarskem. Od chvíle, kdy byla tato platforma v roce 2016 
spuštěna, si přes Techloop našlo práci několik stovek profesionálů v oblasti IT. „I 
nadále chceme vylepšovat zkušenost při hledání práce nebo náboru pracovníků 
v oblasti informačních technologií. Rovněž plánujeme expanzi do několika dalších 
evropských zemí. Naší vizí je zajišťovat větší výběr pro tisíce profesionálů v oblasti 
IT, kteří hledají nové kariérní příležitosti,“ říká Joao Duarte, generální ředitel 
a spoluzakladatel společnosti Techloop. Za velmi významný pak pokládá vstup 
dvou silných a zkušených investorů: „Z partnerství s fondy Springtide Ventures a 
Rockaway Ventures máme velkou radost. Jejich investice a know how budou při 
rozšiřování platformy Techloop klíčové,“dodal Duarte. 
  
Jedná se o jednu z významných investic v oblasti informačních technologií v České 
republice. Díky ní fond Sprintide Ventures dále rozšiřuje své portfolio nadějných 
startupů. Ty spolu s dalšími investicemi do IT firem budou tvořit významný pilíř 
podnikání mateřské skupiny KKCG. „Výzkumy ukazují, že do roku 2020 by měl 
nedostatek IT specialistů jen v Evropě dosáhnout hranice 900 000 lidí. 
A v současné době se čtyři z deseti evropských firem, které najímají IT odborníky, 
potýká s problémy. Investice do inovativní firmy, která tento problém pomáhá 
efektivně řešit, je pro nás logickým krokem v této oblasti, “ uvádí Marek Jablonský, 
šéf investičního fondu Springtide Ventures, který je součástí investiční skupiny 
KKCG.  
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„Předstartovní financování jsme Techloopu poskytli před téměř jedenácti měsíci. 
Od té doby nás jeho tři zakladatelé ohromují: svou schopností věci realizovat 
a dosahovat výsledků. Při jeho mezinárodní expanzi Techloop i nadále 
podporujeme dalším financováním, strategickým poradenstvím a lidskými zdroji,“ 
uvedl Viktor Fischer z fondu Rockaway Ventures. 

Také díky této finanční injekci se Techloop plánuje rozrůst ze současných 28 
zaměstnanců na přibližně 150 v průběhu příštích dvou let. „V oblasti růstu máme 
ambiciózní plány. Abychom tyto plány splnili, najímáme do pražské centrály 
Techloopu velký počet nových zaměstnanců. Hledáme talentované profesionály 
v oblasti zákaznických služeb, prodeje a marketingu,“ říká Paul Cooper. 
 
 
Techloop: 
 
Platformu Techloop spustili v roce 2016 Joao Duarte, Paul Cooper a Andrew Elliott 
jako digitální trh práce. Společnost se zaměřuje převážně na profesionály v oblasti 
IT a na společnosti, které v oblasti informačních technologií hledají talentované 
pracovníky. IT specialisté oceňují anonymitu, kterou jim platforma poskytuje, 
konkrétní pracovní nabídky, jakož i náborový bonus ve výši 500 eur. Společnosti 
oceňují mimo jiné přístup k obrovské databázi profesionálů v oblasti IT. 
 
Springtide Ventures: 
 
Venture kapitálový fond Springtide Ventures se soustředí na vyhledávání 
atraktivních startupů. Patří stoprocentně do skupiny KKCG. Na investice tohoto 
typu jsou v něm alokovány prostředky až do výše 60 milionů euro. Fond zatím 
získal podíly v izraelských společnostech Bio-Nexus a SpotInst, v domácích 
firmách jako je cloud4com, Cleerio, Geewa, či nedávno ThreatMark. Investiční 
skupina KKCG, kterou založil Karel Komárek, je aktivní mimo jiné i v oblasti IT. 
Letos na podzim například KKCG získala sedmdesátiprocentní podíl ve společnosti 
Autocont. 

 
Rockaway Capital: 

Vizí Rockaway Capital je budovat internetovou ekonomiku prostřednictvím přidané 
hodnoty. Rockaway se dnes soustředí na dva hlavní druhy investic: vstupuje do 
regionálních společností, které mají silnou pozici a již prověřený model, do této 
části portfolia patří společnosti jako Invia, Heureka, Chytrý Honza nebo Mall 
Group, které působí na 15 evropských trzích. Pod hlavičkou Rockaway Ventures 
podporuje technologické startupy s globálními ambicemi. V čele skupiny stojí 
Jakub Havrlant, který jí založil v roce 2013, aby pod ni mohl začlenit svoje 
dosavadní investiční aktivity.  
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Kontakt 

Paul Cooper 
Provozní ředitel a spoluzakladatel, Techloop.io 
E-mail: paul@techloop.io    
Tel.: +420 776 494 567 
 
 
Kontakt pro média: 
Dana Dvořáková  
Ředitelka pro korporátní komunikaci, KKCG 
Tel.: +420 602 372 834 
E-mail: dana.dvorakova@kkcg.com  
www.kkcg.com 
 
Michaela Papežová 
Manažerka pro PR a komunikaci, Rockaway 
Tel.: +420739917468 
E-mail: michaela.papezova@rockawaycapital.com 
www.rockawaycapital.com  
 
 

 


