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InYou é selecionada para aceleração nos Estados Unidos
A start up da ADH foi selecionada para um programa de 4 meses na cidade do campus da
Universidade de Yale.

Após o lançamento do MVP, o aplicativo InYou foi selecionado para participar de sua
primeira aceleração. O Hub55, de New Haven, escolheu a start up para ser acelerada
em um programa de mentoria chamado Start Up Dive USA, que irá incluir eventos em
cidades vizinhas como Nova York, Boston e Hartford.

O modelo de aceleração de start ups visa abrir portas e preparar produtos para novos
patamares. “Estamos felizes com o reconhecimento rápido do nosso potencial e
ansiosos pelas possibilidades de estar aprendendo próximos a um campus como o de
Yale, com um histórico de relação com medicina e saúde tão forte”, conta a CEO,
Karol Andrêis.
A mentoria acontece entre janeiro e abril de 2020.

São Paulo, 07 de outubro de 2019.

Caroline Schiafino Andreis
Diretora Presidente e Diretora de Relações com Investidores
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InYou selected for Acceleration in the United States
ADH start up selected for a 4-month program at the Yale University campus city

Following the release of the MVP, the InYou app was selected to participate in its first
acceleration. New Haven's Hub55 has chosen the start-up to be accelerated in a
mentoring program called Start Up Dive USA, which will include events in nearby cities
like New York, Boston and Hartford.
The start-up acceleration model aims to open doors and prepare products to new
heights. “We are pleased with the recognition of our potential and looking forward to
the possibilities of learning near a campus like Yale's, with such a strong medical and
health record,” says CEO Karol Andrêis.

Mentoring takes place between January and April 2020.

São Paulo, October 07, 2019.

Caroline Schiafino Andreis
Chief Executive Officer and Investor Relations Officer

