Venäjän sata lupaavinta startupyritystä saapuu marraskuussa Helsinkiin
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Venäjän Piilaaksona tunnettu Skolkovo lennättää Venäjän lupaavimmat
teknologiayritykset Slush-konferenssiin Helsinkiin tapaamaan kansainvälisiä sijoittajia
Suomessa järjestetään marraskuussa Pohjois-Euroopan johtava teknologiakonferenssi Slush,
joka kokoaa lupaavimmat kasvuyritykset Pohjoismaista, Baltiasta ja Venäjältä tapaamaan
kansainvälisiä sijoittajia ja mediaa. Slushin järjestää Aalto-yliopiston yhteydessä toimiva
yrityskiihdyttämö Startup Sauna Helsingin Kaapelitehtaalla 21.-22. marraskuuta. Yksi konferenssin
pääyhteistyökumppaneista on venäläisiä kasvuyrityksiä tukeva Skolkovo-säätiö.
Moskovan lähellä sijaitsevassa Skolkovon kaupungissa toimii useita satoja venäläisiä kasvuyrityksiä,
yliopistoja, sekä kansainvälisten yritysten tutkimusyksikköjä. Helsinkiin venäläiset yritykset
matkaavat löytääkseen apua kansainvälisille markkinoille pääsyyn.
“Moskovasta katsoen Helsinki on ikkuna Euroopan markkinoille. Venäläisyritykset tulevat Slushiin
hakemaan osaamista myyntiin ja markkinointiin suomalaisilta kollegoiltaan. Tarkoitus on rakentaa
vahvaa, uutta alueellista kasvua. Ilman kansainvälistyviä yrityksiä ja yrittäjiä ei ole tulevaisuutta - ei
Suomessa, eikä Venäjällä”, toteaa Pekka Viljakainen, Skolkovo-säätiön presidentin neuvonantaja
ja yksi Slush-konferenssin puhujista.
Myös suomalainen Startup Sauna pitää yhteistyötä tärkeänä.
“Tavoitteenamme on rakentaa Helsingistä maailmalla tunnettu teknologiakeskittymä, arktinen
Istanbul, jossa itä ja länsi kohtaavat. Yhteistyö Skolkovon kanssa varmistaa sen, että maailman
johtavat sijoittajat ja media tulevat tänne etsimään seuraavia menestystarinoita,” kertoo Miki
Kuusi, Startup Saunan vetäjä.
“Marraskuussa Helsinki on startup-maailman huomion keskipiste. Näin suomalaisilla ja venäläisillä
kasvuyrityksillä ei ole koskaan ollut parempaa tilaisuutta hakea neuvoa ja rahoitusta yhtä kokeneelta
joukolta kansainvälisiä yrittäjiltä ja sijoittajia,” Kuusi jatkaa.
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Slush on Suomen teknologia- ja kasvuyritysyhteisön suurin kohtaamispaikka. Kaksipäiväisen
konferenssin läpileikkaava teema on uusien kasvuyritysten kansainväliseen menestykseen
auttaminen.
“Meillä puhutaan paljon uusien kasvuyritysten tärkeydestä. Nyt niitä tehdään,” toteaa Peter
Vesterbacka, Rovion “Mighty Eagle”ja yksi Startup Saunan taustavaikuttajista.
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Slush
Slush on kaksipäiväinen konferenssi, joka kokoaa vuosittain Pohjois-Euroopan ja Venäjän nuoret
teknologiayritykset tapaamaan sijoittajia, asiakkaita ja mediaa. Viidettä kertaa järjestettävään
tapahtumaan odotetaan yli 2500 vierasta, 500 alkuvaiheen yritystä ja 200 sijoittajaa. Tapahtuma
järjestetään 21.-22. marraskuuta Helsingin Kaapelitehtaalla. Lisätietoa: http://www.slush.fi
Startup Sauna
Slushin järjestää Aalto-yliopiston yhteydessä toimiva kasvuyrityskiihdyttämö Startup Sauna, jonka
tarkoituksena on luoda edellytyksiä uusien kasvuyritysten synnylle, kasvulle ja kansainvälistymiselle.
Kahden vuoden aikana Startup Saunan kiihdyttämö-ohjelmasta on valmistunut yli sata yritystä,
jotka ovat keränneet yhteensä yli 15 miljoonaa euroa riskirahoitusta.
Lisätietoa: http://www.startupsauna.com
Skolkovo-säätiö
Skolkovo-säätiö on Venäjän valtion aloittama miljardiluokan hanke, joka tukee venäläistä yrittäjyyttä,
teknologiaa ja uusia innovaatioita. Skolkovo on yksi Slush-tapahtuman pääyhteistyökumppaneista
ja tuo mittavan venäläisedustuksen marraskuiseen konferenssiin. Lisätietoa: http://www.sk.ru/en/

