SLUSHIN ENSIMMÄINEN PÄIVÄ HUIPENTUI KYMMENEN LUPAAVIMMAN
POHJOISMAALAISEN STARTUPIN ESITTELYIHIN
11. marraskuuta
Loppuunmyydyn Slushin ensimmäinen päivä kokosi yhteen 1700 kasvuyritystä, 800
sijoittajaa ja useiden alojen vaikuttajia. Päivän avasi Suomen pääministeri Juha Sipilä
sekä Slushin toimitusjohtaja Riku Mäkelä ja varatoimitusjohtaja Marianne Vikkula.
Päivän aikana lavalle nousivat muun muassa Supercellin toimitusjohtaja 
Ilkka Paananen
,
presidentti 
Martti Ahtisaari
, Viron presidentti 
Toomas Hendrik Ilves
, SEB:n puheenjohtaja
Marcus Wallenberg
, Nokian ja Fsecuren hallitusten puheenjohtaja R
isto Siilasmaa
,
Atomicon perustaja ja yhtenä Skypen perustajista tunnettu 
Niklas Zennström
, sekä Delivery
Heron perustaja ja toimitusjohtaja N
iklas Östberg
.
Slushin lavalla nähtiin myös merkittävä lanseeraus, kun Improbablen toimitusjohtaja 
Herman
Narula 
ilmoitti yrityksen julkaisevan uuden hajautetun käyttöjärjestelmänsä SpatialOS:in.
Järjestelmä vie simulaatioiden luomisen täysin uudelle tasolle luodessaan
virtuaalimaailmoita nopeasti ja taloudellisesti. Virtual reality (VR) & augmented reality (AR)
ovat selkeästi kasvussa olevia teemoja tämän vuoden Slushissa.
Atomico ja Slush julkaisivat tänään yhdessä raportin eurooppalaisen teknologiayhteisön
tilasta. Tutkimus on laajin koskaan eurooppalaisesta teknologiayhteisöstä, sen
lahjakkuuksista, yrittäjyyshenkisyydestä, pääomavirrasta ja menestystarinoista tehty
katsaus. Tutkimuksen mukaan vuosi 2015 on ollut poikkeuksellinen, sillä maanosassa on
saavutettu useita tavoitteita. Euroopassa on tällä hetkellä yli 5000 aktiivista enkelisijoittajaa
ja 1,6 miljoonaa kehittäjää. Ensimmäistä kertaa ikinä pääomarahastot ovat sijoittaneet yli 10
miljardia dollaria eurooppalaisiin yrityksiin. Tällä hetkellä myös vaikuttaa siltä, että 10
eurooppalaista ohjelmistoyritystä saavuttaa yli miljardin dollarin valuaation tämän vuoden
aikana.
Päivän kuluessa käytiin myös Slush 100 kilpailun karsinnat, josta 20 startupyritystä pääsi
seuraavan päivän semifinaaliin. Karsinnoista neljä startupia pääsevät Slushin toisen päivän
lopussa järjestettävään finaaliin, ja kilpailevat voittopotista.
Päivä huipentui Nordic Showcase esityksiin jotka kokosivat suuren yleisön, seuraamassa oli
muun muassa Ruotsin
prinssi Daniel
. Nordic Showcase nosti esille Pohjoismaiden
kymmenen lupaavinta teknologiayritystä, joilla on edellytykset nousta maailmanluokan
pelaajiksi. Päivän aikan yritykset esittelivät tarinansa, liikeideansa ja tavoitteensa ja
kuvailivat miten he tulevat jättämään jälkensä maailmanlaajuiseen teknologiayhteisöön.
Nordic Shocasessa mukana olivat Acast, Beddit, Enevo, Falcon Social, FishBrain, Kahoot!,
Seriously, Sinch, Soundtrack Your Brand ja Xeneta.
Slushin kotisivu: 
slush.org
The State of European Tech raportti: w
ww.slush.org/atomico
Kuvia Slushin ensimmäiseltä päivältä: 
www.flickr.com/photos/slushmedia/album

