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Tänä vuonna Ruotsin merkittävimmät l i iketoimintavaikuttajat  kokoontuvat Euroopan 
suurimpaan kasvuyritys- ja  teknologiatapahtuma Slushi in Helsinki in  marraskuun 11 .  ja  
12.  päivänä.  Prinssi  Daniel  osal l istuu tapahtumaan, ja  Slushissa nähdään puhujina 
muun muassa SEB:in hal l i tuksen puheenjohtaja Marcus Wallenberg,  Skypen ja  
s i jo itusyhtiö Atomicon perustaja Niklas Zennström, sekä mil jardiyhtiö  Klarnan 
perustaja ja  toimitusjohtaja Sebastian Siemiatkowski.  Slushi in  tulee osal l istumaan 
myös yl i  200 ruotsalaista startup-yritystä.  
 
SLUSHIIN KOKOAA VAHVAN EDUSTUKSEN POLIITTISIA PÄÄTTÄJIÄ, ELINKEINOELÄMÄN VAIKUTTAJIA SEKÄ 
YRITTÄJIÄ RUOTSISTA JA SUOMESTA 
 
Viimeisen neljän vuoden aikana kasvuyritystapahtuma Slush on kasvanut Euroopan suurimmaksi, ja 
jatkaa kasvuaan tavoiteena yrittäjämyönteisen ilmapiirin kehittäminen Pohjoismaissa, sekä uudenlaisten 
mahdollisuuksien tarjoaminen yrittäjille kansainvälisten verkostojen kautta. 
 
Tänä vuonna Slushissa nähdään ensimmäistä kertaa pohjoismainen foorumi suurten pörssilistattujen 
yritysten toimitusjohtajille ja hallitusten puheenjohtajille. Tapahtuman tarkoituksena on keskustella 
mahdollisuuksista joita nopeasti muuttuva startup-kenttä voi avata suurille yritykselle. Slush odottaa 
tapahtumaan 250 osallistujaa kaikista Pohjoismaista. Osallistuvien yritysten yhteenlaskettu liikevaihto 
on yli tuhat miljardia euroa. 
 
“Kasvava määrä menestyviä startup-yrityksiä on tärkeä asia pohjoismaisten kansantalouksien 
arvonluonnille. Vaikka tällä hetkellä nojataankin globaaleihin menestyjiin, talouksiemme tulee tutkia 
keinoja joilla nopeasti kasvavien yritysten toimintaympäristöä ja edellytyksiä parannetaan. Meidän täytyy 
jatkuvasti taistella kilpailukykymme puolesta Yhdysvaltojen, Euroopan ja Aasian muita liiketoiminta- ja 
innovaatioklustereita vastaan”, sanoo Marcus Wallenberg, SEB. 
 
Marcus Wallenberg puhuu myös Slushin päälavalla muiden yritysjohtajien, sijoittajien ja menestyvien 
yrittäjien joukossa, joihin lukeutuu lisäksi Niklas Zennström, joka tukee ja sijoittaa pohjoismaisiin 
teknologiayhtiöihin perustamansa sijoitusfirman Atomicon  kautta. 
 
“Olen ollut mukana pohjoismaisessa teknologiakentässä vuosia sekä perustajana että sijoittajana, ja 
koskaan ei ole ollut parempaa aikaa olla yrittäjä tällä alueella. Tämä on selkeää kun katsoo 
huippuyritysten ja –perustajien määrän räjähdysmäistä kasvua, sekä tietysti Slushin viime vuosien 
huikeaa kasvutarinaa yhdeksi maailman tärkeimmistä teknologiatapahtumista”, sanoo Atomicon 
perustaja Niklas Zennström. 
 
Slush tulee myös kokoamaan yhteen ennätysmäärän Pohjois-Euroopan ’yksisarvisten’ perustajia, eli 
sellaisten yksityisomisteisten yritysten perustajia joiden arvo on yli miljardi dollaria. Heihin lukeutuvat 
muun muassa I lkka Paananen (Supercell), David Helgason (Unity Technologies), Kristo 
Käärmann (Transferwise) sekä Pieter  van der Does (Adyen). 
 



 
 
PRINSSI DANIELIN FELLOWSHIPILLÄ JA SUOMEN STARTUP SÄÄTIÖLLA SAMANKALTAISET TAVOITTEET 
 
Prinssi Daniel tunnetaan Ruotsissa aktiivisena yrittäjyyden tukijana. Hän perusti yhdessä Kungl. 
Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) kanssa Fellowship ohjelman vuonna 2013, tavoitteenaan edistää 
yrittäjyyskulttuuria Ruotsissa. Projekti kokoaa yhteen merkittäviä yrittäjiä ja yritysjohtajia joiden 
yhteisenä tavoitteena on inspiroida seuraavaa nuorta yrittäjäsukupolvea yliopistoyhteistyön ja 
mentorointiohjelmien avulla. Muita Fellowshipiin kuuluvia tunnettuja hahmoja ovat muun muassa IKEA:n 
Ingvar Kamprad, Spotifyn Daniel  Ek ja Mart in Lorentzon, sekä H&M:n Karl-Johan Persson. 
 
Suomen startup-kentän vastaava toimija, Startup Säätiö, perustettiin kolme vuotta sitten 57  
suomalaisen yrittäjän toimesta. Heihin lukeutuvat esimerkiksi Supercellin toimitusjohtaja Ilkka 
Paananen, Nokian hallituksen puheenjohtaja Risto Si i lasmaa, sekä sarjayrittäjät Sami Inkinen ja 
Petter i  Koponen. Säätiön tavoitteena on luoda uusia mahdollisuuksia yrittäjille Pohjoismaiden 
alueella, sekä tukea aloittelevia yrittäjiä tuomalla heitä yhteen kokeneempien yrittäjien kanssa. Säätiön 
alaisuudessa järjestetään myös suurempia hankkeita, kuten vuotuinen Slush tapahtuma Helsingissä. 
 
Prinssi Danielin vierailu Slushiin marraskuussa auttaa Ruotsia ja Suomea tutustumaan toistensa 
kasvuyritystoimintaan, sekä mahdollistaa yli rajojen ulottuvan yhteistyön mikäli sopivia mahdollisuuksia 
tähän löytyy. 
 
SLUSH – VOITTOA TAVOITTELEMATON YHTEISÖ 
 
Slush on kaksipäiväinen teknologia- ja startup-tapahtuma joka tuo yhteen 15.000 teknologiayrittäjää, 
riskirahoittajaa, liiketoimintavaikuttajaa sekä toimittajaa Helsinkiin. Vuonna 2015 tapahtuman ajankohta 
on marraskuun 11. ja 12. päivä. 
 
Slush pyrkii kertomaan maailmalle tarinaa Pohjoismaisesta teknologiayhteisöstä jotta alueelle voitaisiin 
houkutella lisää huippuosaajia sekä pääomaa eri puolilta maailmaa. Tapahtuma on maailman 
mittakaavassa uniikki koska sitä järjestää voittoa tavoittelematon yhteisö. 
 
Tapahtuman rekisteröinti ja media-akkreditointi ovat auki osoitteessa www.slush.org. Slushin järjestäjät 
ennakoivat tapahtuman myyvän loppuun viidettä vuotta peräjälkeen. 
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