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”En guide för dig som är del i Toborrows
ambassadörsnätverk och vill hjälpa fler
företag att finansiera sin tillväxt!”

Vår vision – Vi växer tillsammans!
En undersökning gjord av Företagarna visar att fyra av fem nya jobb i
Sverige skapas av små och medelstora företag, men att ca hälften av
dessa upplever problem med ﬁnansiering. För att företag ska kunna
växa krävs ibland extern ﬁnansiering, och det är för många en stor
utmaning. Toborrow är en digital mötesplats för långivare och företag
med ﬁnansieringsbehov – aktörer som annars aldrig hade träffats,
men som behöver varandra för att växa.

Välkommen till vårt ambassadörsnätverk! – Vi växer
tillsammans!
Tack för att du har valt att bli Toborrow-ambassadör! Toborrow bygger på ett antal
värderingar som vi sammanfattar i uttrycket Vi växer tillsammans. Vi tycker att de
verkliga hjältarna är företagarna som bygger den svenska tillväxten och långivarna som
som tillhandahåller kapitalet som gör det möjligt. Samtidigt vet vi att det krävs många
aktörer för att dessa ska kunna mötas. Där Toborrows digitala plattform är en del och
du som ambassadör en annan. Det krävs att vi alla hjälps åt för att tillväxt ska skapa - Vi
växer tillsammans.
Som Toborrow-ambassadör är din viktigaste uppgift att öka kännedomen om
crowdlending och vilka möjligheter det ger till företag som vill växa. Samt att dela med
dig av din kunskap och erfarenheter till små och medelstora företag i ditt nätverk.
Om den här handboken
Den här handboken har vi skapat för att underlätta ditt arbete som ambassadör, och ge
dig tillräcklig kunskap om vår tjänst för att kunna berätta om Toborrow och vårt
erbjudande. Om du har några frågor, eller funderingar på innehållet eller i övrigt, får du
gärna ta kontakt med vår ambassadörsansvarige.

Varför ett
ambassadörsprogram?
Genom crowdlending kan man skala bort mycket av de
kostnader och långsamma processer som idag genomsyrar
marknaden för företagslån. På vår digitala plattform har vi
samlat tusentals långivare i form av privatpersoner, företag
och institutioner - så att företagare bara behöver vända sig till
ett ställe för att få den bästa möjliga ﬁnansieringen.
Tyvärr är crowdlending fortfarande ett nytt begrepp för
många småföretagare i Sverige. De som använt plattformen
är väldigt nöjda med vår tjänst, men många tycker det är
synd att de inte känt till möjligheten tidigare. Det är därför
detta ambassadörsprogram ﬁnns, för att hjälpa ﬂer
företagare hitta möjligheten till bättre ﬁnansiering.
Vi tror väldigt mycket på det personliga mötet. Som
företagare känner man tillit till människor i sin närhet och
lyssnar till dem med kunskap. Därför tror vi att det bästa
sättet att nå ut med denna kunskap är just genom
ambassadörer. Vi ser Toborrow och våra ambassadörer som
en del av ett större ekosystem där många aktörer behövs för
att hjälpa ﬂer företag att växa.

Vad gör en ambassadör?
Som Toborrow-ambassadör informerar du små
och medelstora företag i din närhet kring de nya
ﬁnansieringsformer som ﬁnns tillgängliga.

•

Du informerar företag som har
ﬁnanseringsbehov om Toborrow och utbildar
dem kring erbjudandet.

•

Du hjälper dem att göra en ansökan i de fall
företagen behöver mer stöd i processen.

Som tack får du en konkurrenskraftig ersättning
och en möjlighet att bidra till att ﬂer företag får
tillgång till ett snabbare, billigare och mer
personligt ﬁnansieringsalternativ.

Vem kan vara Toborrow-ambassadör?
Alla som brinner för att ge företag enklare ﬁnansieringsalternativ och vill se ﬂer företag växa kan
bli Toborrow-ambassadörer. Kanske är du själv entreprenör och vet hur jobbigt det kan vara att
hitta ﬁnansiering. Kanske jobbar du med företagarfrågor, är rådgivare, affärsutvecklare,
ﬁnansieringsexpert eller rent generellt träffar många företag i din vardag? Det viktiga är att du
delar vår vision – att ge ﬂer företag möjlighet att växa och skapa en transparent och
inkluderande ﬁnansmarknad där ﬂer får vara med!

Hur går det till?
Du blir enkelt ambassadör genom att kontakta vår ambassadörsansvarige. Vi presenterar
Toborrow och vårt ambassadörsupplägg och signerar ett samarbetsavtal. Efter det får du
tillgång till material om Toborrow så att du enkelt kan berätta om vår tjänst och svara på
eventuella frågor som din kund kan ha.
När du pratat med ett företag med ﬁnansieringsbehov sätter du dem på enklaste sätt i kontakt
med Toborrow där vi hjälper dem vidare med deras ﬁnansieringsbehov. Så snart företaget du
rekommenderat har ﬁnanseriats av investerarnätverket via vår plattform betalar vi ut en
ersättning. Enkelt och smidigt, precis som det ska vara!

Ersättningsmodell
När du rekommenderar en kund och denna får ﬁnansieras via Toborrow erhåller ambassadören
1% av det utbetalda beloppet som ersättning. Vi delar helt enkelt med oss av vår
uppläggningsuppgift som tack för hjälpen att du sprider kännedomen om oss!
Att tänka på som ambassadör
Som ambassadör är det alltid din berättelse och dina erfarenheter som ligger i fokus. Till din
hjälp har vi samlat material som du kan ha nytta av när du träffar företag och diskuterar
ﬁnansiering.
• Ambassadörshandbok
• Toborrow-presentation
• Infoblad – grundläggande kriterier
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