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RegistreringenförSlush2016ärnuöppen.Det världskända startupochteknologievenemanget,
Slush, arrangeras i Helsingfors för den nionde gången den 30 november och 1 december.
Fokus ligger på att möjliggöra möten mellan grundare och investerare samt bygga en
världsomspännande startup-organisation. I maj ordans även Slush Asia, där över 4 000
visionärer från hela världen förväntas samlas i Tokyo.
I fjol, lockade Slush 15 000 besökare, inklusive 1 700 startups, 800
investerare och 630 journalister från exakt 100 länder. Istället för att fokusera
på tillväxt, koncentrerar sig Slush på sitt huvudsyfte: att hjälpa den följande
generationen av världserövrande grundare framåt, genom att ge dem bättre
tillgång till kapital, nätverk och talang.
“Vårt mål är att skapa ett evenemang som verkligen gynnar startups. Vi
gör vårt yttersta för att skapa ett evenemang som ger både grundare och
investerare en möjlighet att bygga relationer. Vår främsta prioritet är att
fortsätta utveckla vår matchmaking-programvara, som genererade över 4
000 förhandsbokade möten mellan investerare och startups i fjol.”, säger
Marianne Vikkula, vice VD för Slush.

SAMARBETET MELLAN DE NORDISKA LÄNDERNA VIDAREUTVECKLAS UNDER 2016
Teknologi-ekosystemet i de nordiska länderna har aldrig varit lika
fascinerande som det är idag. Slush vill poängtera vikten av att utveckla det
nordiska startup ekosystemet, och under de senaste åren har vårt mål varit
att föra samman de nordiska startuporganisationerna. En av höjdpunkterna
förra året var en gemensam nordisk resa till New York, där de främsta
nordiska startup-organisationerna möttes för att marknadsföra det nordiska
samarbetet samt främja den nordiska startupscenen i USA.
“Det här var första gången som alla de nordiska ekosystemaktörerna under
samma tak. Resan satte tonen för ökat nordiskt samarbete som kuliminerades
i ett rekordhögt deltagande vid Slush 2015”, förklarar Eva Fogdell som är
ansvarig för det nordiska samarbetet på Slush. Slush fortsätter att befrämja
det nordiska samarbetet samt stärka gemenskapen ytterligare genom att
ordna evenemang både i den nordiska regionen och internationellt. Nästa

gång kommer det nordiska ekosystem att samlas under Slush Asia, i Tokyo
i maj.
Slush 2015 hade ett rekordhögt antal svenska besökare, totalt över 200
svenska startups. Prins Daniel besökte den svenska loungen på Slush
och Marcus Wallenberg var värd för en frukost där 200 börsnoterade
företagsledare samlades. SUP46 afterwork växte även till den populäraste
efterfesten efter den första dagen på Slush.
Den 23 april kommer Slush att resa till Stockholm för att delta i Startup Day
2016, som arrangeras av Stockholm School of Entrepreneurship. SUP46 och
Slush kommer ha en gemensam lounge där de håller korta möten avsedda
för att inspirera blivande entreprenörer.

SLUSH ASIA ÅTERVÄNDER TILL JAPAN SOM ETT AV DE STÖRSTA
INTERNATIONELLA STARTUP-EVENEMANGEN
Slush Asia arrangerades för den första gången i Tokyo förra året. Evenemanget
besöktes av 3 000 besökare, inklusive 250 startups, 100 investerare och 200
journalister från hela världen. “Det markerade ett nytt kapitel i att skapa en dialog
mellan startups runt om i Asien och runtom i världen”, förklarar Antti Sonninen,
huvudarrangör för Slush Asia.
I år kommer Slush Asia att fortsätta främja utvecklandet av en gräsrotsrörelse
som inspirera unga till en karriär som entrepreneörer. “Grundadet av företag är
fortfarande ett ovanligt karriärval i Japan. Slush Asia skapar nya förebilder och
stärker stödnätverket för entreprenörer. Vi vill säkerställa att ambitionsnivån är
tillräckligt hög även i den här delen av världen”, säger Sonninen.
Den 13–14 maj förväntas över 4 000 visionärer från hela världen att samlas i Tokyo.
Programmet innehåller bland annat sessioner om artificiell intelligens, IoT, robotar,
VR och rymdteknologi, samt förevisning av de mest framträdande bolagen som
förväntas revolutionera den japanska industrin. Bland deltagarna finns bland annat
Nikesh Arora, VD för SoftBank, Geoff Lewis, delägare i Founders Fund, Tomoko
Namba, grundare av DeNA, Akiko Naka, VD för Wantedly och Taavet Hinrikus, en av
grundarna till Transferwise.
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