FÖRSTA DAGEN AV SLUSH KULMINERADES I PRESENTATIONER AV NORDENS TIO
MEST LOVANDE FÖRETAG
11. november
Det slutsålda startupevenemanget Slush samlade idag 1700 tillväxtföretag, 750
investerare, talare och påverkare till Helsingfors Mässcentrum. Premiärminister Juha
Sipilä öppnande evenemanget tillsammans med Slush:s VD Riku Mäkelä samt vice VD
Marianne Vikkula.
Under dagens lopp kunde deltagarna vittna bland annat Supercell:s grundare och VD 
Ilkka
Paananen
, 
president 
Martti 
Ahtisaari
, SEB:s ordförande 
Marcus Wallenberg
, Nokias och
FSecures ordförande 
Risto Siilasmaa
, Spotify:s medgrundare 
Niklas Zennström
, och
Delivery Hero:s grundare och VD 
Niklas Östberg
.
En av dagens höjdpunkter var Improbable:s lansering av systemet SpartialOS, presenterad
av VD:n 
Herman Narula
. SpartialOS är ett distribuerat operativsystem som tar
simuleringstekniken för virtuella verkligheter till en helt ny nivå. Virtual reality (VR) och
augmented reality (AR) är tydliga växande teman för årets Slush.
Atomico släppte tillsammans med Slush en rapport om läget i europeiska
teknologisamhället. Rapporten är den mest omfattande studien utförd hittills angående det
europeiska teknologisamhället och dess begåvningar, entreprenörskapsanda, kapitalflöde
och framgångshistorier. Enligt undersökningen har 2015 varit ett exceptionellt år i Europa,
fyllt med flera milstolpar. För tillfället har Europa mer än 5000 aktiva affärsänglar och över
1,6 miljoner utvecklare. För första gången någonsin, har private equity fonder investerat
mer än 10 miljarder dollar i europeiska företag. Det verkar för tillfället även som att tio
europeiska mjukvaruföretag i år kommer att nå en värdering på över en miljard dollar.
Under dagens lopp tävlade hundra startupföretag i Slush 100 pitchingtävlingen. Av
deltagarna klarade sig de 20 bästa till semifinal, som går av stapeln imorgon. Utav dessa
kommer fyra företag gå vidare till final och tävla om högsta pris imorgon kväll.
Dagen kulminerades i Nordic Showcase presentationerna, i vars massiva publik satt bland
annat 
prins
Daniel

. Nordic Showcase lyfte fram tio lovande Nordiska teknologiföretag som
alla har potential till att bli världsledare i sin bransch. Företagen presenterade sina
berättelser, affärsidéer och mål samt beskrev hur de kommer att lämna sitt spår på det
globala teknologisamhället. Företagen som presenterades var Acast, Beddit, Enevo, Falcon
Social, FishBrain, Kahoot!, Seriously, Sinch, Soundtrack Your Brand och Xeneta.
Slush är ett startup och teknologievenemang som arrangeras i Helsingfors årligen. I år
arrangeras evenemanget den 1112 november i Helsingfors Mässcentrum.
Slush:s hemsida: 
slush.org
The State of European Tech rapporten: w
ww.slush.org/atomico
Bilder från första dagen av Slush: 
www.flickr.com/photos/slushmedia/albums

