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Playmore Games keräsi kookkaan rahoituksen - yritys tekee lautapeleistä 
helpommin lähestyttäviä 

Suomalainen pelialalla toimiva Playmore Games on kerännyt yli 700 000 euron rahoituksen. Sen avulla yritys 

pystyy panostamaan enemmän resursseja sekä Dized sovelluksensa tuotekehitykseen että kansainvälistymiseen. 

 

Sijoituskierrosta johtivat Baltian maissa ja Suomessa teknologiainvestointeja tekevä Trind Ventures sekä himoitun 

Kinderspiel des Jahres -tittelin ICECOOL pelillään voittanut Latvialainen Brain Games Publishing. Mukana oli muun 

muassa FiBANin enkelisijoittajia sekä kansainvälisiä toimijoita, kuten lautapelivalmistaja LongPack Asia Limited 

sekä Yhdysvaltalainen Grey Fox Games. 

 

Yhtiön kehittämän Dized-mobiilisovelluksen avulla pelaajat voivat aloittaa lautapelit välittömästi ilman sääntökirjan 

lukemista. Interaktiiviset tutoriaalit opastavat pelaajia pikkuhiljaa eikä peliä aloittaessa tai sen aikana enää tarvitse 

käyttää aikaa sääntökirjan tulkitsemiseen. Jatkossa Dizedin avulla voi opetella sekä päivittää pelejään, etsiä 

peliseuraa tai yksinkertaisesti tutustua harrastukseen helposti. Tuotteelle on merkittävää kysyntää etenkin 

Keski-Euroopan sekä Pohjois-Amerikan markkina-alueilla.  

 

“Olemme keskittyneet tuotteemme skaalaukseen ja rakentamassa työkalua, jonka avulla koko lautapeliala voi 

osallistua tekemään sisältöä. Tämän avulla pystymme hyvin nopeasti palvelemaan kaikkia alan satoja toimijoita 

sekä tietysti niitä miljoonia pelaajia, jotka haluavat saada tuotteestaan kaiken irti. Lautapelit ovat parempia kuin 

koskaan ennen, ja nyt, kun iso yleisö on alkanut löytämään harrastuksen, sovelluksemme onkin erinomainen keino 

sukeltaa sisään modernien lautapelien maailmaan”, summaa toimitusjohtaja Jouni Jussila. 
 

Dized on pitkän kehitystyön tulos ja yrityksen taustajoukoista löytyy useita lautapelialalla vaikuttavia tahoja, kuten 

arvostettu pelisuunnittelija Eric M. Lang ja Carcassonne sekä Bang! -peleistä tutut julkaisijat Hans im Glück sekä dV 

Giochi. Sovelluksen kehitystyöhön on konsultoitu lautapelialan toimijoita, opettajia ja tietysti itse pelaajia.  

 

Sijoittajia kolmelta mantereelta 

 

Yrityksen viimeisen rahoituskierroksen takana on tahoja ympäri maailman, niin Yhdysvalloista, Euroopasta kuin 

Aasiasta. Kierrosta johtaneelle Trind Ventures -rahastolle Playmore Gamesiin sijoittaminen oli uusi aluevaltaus.  

 

“Tämä oli hieno tilaisuus Trind Venturesille hypätä mukaan meille aiemmin vieraalle alalle. Dized luo ratkaisun 

ongelmaan, joka on esteenä lautapelaamisen entistä suurempaan suosioon. Innovatiivinen tuote ja osaava tiimi 

loivat lähtökohdat sijoituspäätöksellemme”, kertoo Kimmo Irpola Trind Venturesista. 

 

Trind Ventures on sijoitusrahasto, jonka sijoituskohteina ovat aikaisen vaiheen Eurooppalaiset kasvuyritykset. 

 

Playmore Games aloitti toimintansa 2014 ja julkaisi seuraavana vuonna menestyksekkään lautapeli Race to the 

North Polen, jonka jälkeen on keskittynyt Dized sovelluksen kehittämiseen, joka on nyt ladattavissa Android sekä 

iOS alustoille. 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt  

Tomi Vainikka / +358 50 433 8281 Facebook: http://www.facebook.com/getdized 

press@playmoregames.com Dized web: http://www.dized.com 
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