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Vuoden 2016 Slush-tapahtuman lipunmyynti aukeaa tänään keskiviikkona. Yksi
maailman merkittävimmistä teknologia- ja kasvuyritystapahtumista järjestetään
tänä vuonna yhdeksättä kertaa 30. marraskuuta–1. joulukuuta. Helsingin
Messukeskukseen odotetaan jälleen 15 000 osallistujaa, ja päämääränä on luoda
kohtaamisia yrittäjien ja sijoittajien välille. Toukokuussa Slush viedään toista
kertaa Tokioon, missä järjestettävään Slush Asiaan odotetaan 4000 osallistujaa.
Vuonna 2015 Slushiin saapui 15 000 osallistujaa tasan 100:sta maasta.
Osallistujien joukossa oli 1700 kasvuyritystä, 800 pääomasijoittajaa sekä
700 median edustajaa eri puolilta maailmaa. Tänä vuonna tapahtuman
kasvattamisen sijaan painopiste on täysin Slushin tärkeimmässä
tehtävässä: auttaa uusia kasvuyrityksiä valloittamaan maailmaa.
Tarkoituksena on rakentaa Pohjoismaihin maailmanlaajuisesti tunnettua
teknologiakeskittymää, joka houkuttelee osaamista ja pääomia eri puolilta
maailmaa.
“Haluamme järjestää tapahtuman, joka tuottaa mahdollisimman paljon
lisäarvoa kasvuyrityksille. Yksi tärkeimmistä tavoitteistamme on saada
aikaan yrittäjien ja sijoittajien välisiä kohtaamisia. Keskeisessä roolissa
on kehittämämme Slush Matchmaking -työkalu, jonka avulla sijoittajat
ja kasvuyritykset järjestivät viime vuonna yli 4000 etukäteen sovittua
tapaamista Slushissa”, kertoo Slushin varatoimitusjohtaja Marianne Vikkula.

YHTEISTYÖ POHJOISMAIDEN STARTUP-YHTEISÖJEN VÄLILLÄ VAHVISTUU
Slush on jo muutaman vuoden tehnyt töitä pohjoismaisen startupyhteistyön edistämiseksi. Yksi viime vuoden kohokohdista oli loppukesällä
toteutettu Nordic Trip to New York, jossa Slush matkusti kymmenen startuporganisaation ja kymmenen yrittäjän kanssa New Yorkiin edistämään
pohjoismaisen teknologiakeskittymän tunnettuutta Yhdyvalloissa.
“Matka kokosi ensimmäistä kertaa yhteen kaikki Pohjoismaiden startupyhteisöt. Projekti oli loistava keino edistää yhteistyötämme, ja vuoden 2015
Slushiin saapuikin ennätyksellinen määrä vieraita Pohjoismaista”, kertoo
Eva Fogdell, joka vastaa Slushin toiminnoista Pohjoismaissa. Seuraavan
kerran pohjoismaiset startup-yhteisöt kokoontuvat toukokuussa Slush Asia
tapahtumassa.

SLUSH ASIA JATKAA KASVUAAN
Slushin tavoitteena on myös laajentaa yhteisöä pohjoismaiden ulkopuolelle.
Slush Asia, yksi Japanin suurimmista kansainvälisistä kasvuyritystapahtumista,
järjestettiin viime vuonna ensimmäistä kertaa Tokiossa. Tapahtumaan saapui yli
3000 osallistujaa, joiden joukossa oli 250 kasvuyritystä, 100 pääomasijoittajaa
sekä 200 median edustajaa eri puolilta maailmaa.
“Startupin perustaminen on vielä harvinainen uravalinta Japanissa. Slush Asia
tahtoo muuttaa tätä luomalla uusia roolimalleja ja rakentamalla kasvuyritysyhteisöä
yrittäjien tueksi”, sanoo Antti Sonninen, Slush Asian pääjärjestäjä.
Tänä vuonna tapahtuman odotetaan kasvavan edellisvuodesta. Slush Asia
järjestetään 13.–14. toukokuuta Tokiossa, ja paikalle odotetaan yli 4000 osallistujaa.
Vuoden 2016 tapahtuman teemana on ihmisten ja teknologian välinen vuoropuhelu.
Ohjelma sisältää ajankohtaisia puheenvuoroja muun muassa tekoälystä, robotiikasta,
virtuaalitodellisuudesta ja avaruusteknologiasta. Lupaavimpien kasvuyritysten
lisäksi lavalle nousevat mm. Nikesh Arora, Softbankin varatoimitusjohtaja, Geoff
Lewis, Founders Fundin osakas, Tomoko Namba, DeNAn perustaja, Akiko Naka,
Wantedlyn toimitusjohtaja, sekä Taavet Hinrikus, Transferwisen perustajajäsen.
Tapahtuman lipunmyynti ja media-akkreditointi ovat auki osoitteessa
www.slush.org.
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