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Yields intressebolag Aitellu i innovativ produktutveckling
Att lyssna på marknaden, avläsa attityder och önskemål blir allt viktigare i kampen om
marknadsandelar. Yields intressebolag Aitellu är djupt involverad i möjligheterna att med
artificiell intelligens avläsa åsikter framförda på Internet, t ex på bloggar och sociala medier.
Projektet kallas Buzz-mätare och har nyligen använts för att spegla populariteten för de olika
låtarna i Melodifestivalen. Därtill är det ett utmärkt verktyg för att analysera och stärka
varumärken. Aitellu har även nyligen genomfört en mindre nyemission vilken övertecknades.
- Bloggande har blivit så vanligt att åsikterna kan spegla befolkningen i stort, säger Aitellus VD Tariq
Saiduddin.
Aitellu har med sitt kunnande inom artificiell intelligens deltagit i skapandet av Buzz-mätarna på
EventBuzz.se. Där analyseras allt bloggande automatiskt för att hitta positiva eller negativa åsikter. En
avancerad beräkning utförs där förhållandet mellan positiva och negativa åsikter balanseras med
antalet inlägg och inläggens ålder.
Statistiken kring Melodifestivalen visade t ex skyhöga förväntningar på Anders Ekborg så sent som
kvällen innan deltävlingen i Örnsköldsvik. Timmarna efter rasar han ner och lägger sig på den
sjätteplats han också fick i tävlingen. Salem Al Fakir förväntades av bloggarna snarare få slåss om en
biljett till Andra chansen, men seglar timmarna efter upp på sin faktiska förstaplats. Inför den slutliga
finalen, när bloggarna har hört alla bidragen och har bildat sig en uppfattning, kan mätarna troligen
förutspå resultatet.
- Denna nya metod använder vi idag för att avläsa bloggares åsikter och ge företag ett utmärkt verktyg
för att analysera och stärka sina varumärken, säger Tariq Saiduddin.
Aitellu har nyligen genomfört en kapitalanskaffning i syfte att stärka bolagets offensiva möjligheter.
Emissionen blev övertecknad och bland investerarna fanns Aitellus samtliga anställda. Yield deltog i
emissionen och försvarade därmed sin andel i bolaget vilken uppgår till 35,7 %.
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Yield är ett listat investeringsbolag som utvecklar en portfölj av företag med potential för kraftig
värdetillväxt. Till affärsidén hör även att bistå med kapital, tjänster och ägarspridning i bolag som
vill få sin aktie listad på handelsplats för aktier. Yield-aktien handlas på AktieTorget under
kortnamnet Yild. Yield har ca 3 400 aktieägare.
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