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Nordea jälleen yhteistyöhön startupien kanssa 

Startupit saavat jälleen ensi syksynä mahdollisuuden päästä kehittämään ideoitaan. 
Ensimmäinen Nordea Accelerator -ohjelma toteutettiin talvella 2015 - 2016 ja se oli menestys. 
Seuraava ohjelma alkaa syyskuussa 2016 ja kestää 12 viikkoa.  Hakuaika siihen alkaa tänään.  

 
Tarjoamme fintech-startupeille jälleen mahdollisuuden kiihdyttää toimintaansa. Nordean startup-kiihdyttämöön 
voivat hakea startupit kaikkialta maailmasta. Ensimmäinen ohjelma toteutettiin Helsingissä. Tällä kertaa startupit 
voivat Helsingin lisäksi työskennellä Nordean tiloissa myös Tukholmassa.  
 
- Ohjelman ideana on oppia ja löytää uusia mahdollisuuksia niin liiketoimintaan kuin kumppanuussuhteisiin 
yhteistyön kautta. Viime kädessä tavoitteena on myös tarjota Nordean asiakkaille entistä parempia digipalveluja. 
Toivomme startupien esittelevän hyviä ideoita, joissa hyödynnetään uutta tekniikkaa, kuten esimerkiksi 
kognitiivista tietojenkäsittelyä, tekoälyä ja lohkoketjujen käyttöä. Olemme kiinnostuneita myös monista muista 
osa-alueista, joten ohjelma voi houkutella hyvinkin erilaisia startupeja. Tämä luo synergiaetuja, Suomen 
vähittäispankin liiketoimintajohtaja Jussi Mekkonen sanoo. 
 
Valintaviikko Oslossa 

 
Mukaan hakeneista startupeista 50 lupaavinta kutsutaan koulutus- ja valintatilaisuuteen, joka kestää viikon ja 
järjestetään Oslossa elokuussa. Tästä ryhmästä valitaan 20 - 30 startupia, jotka saavat mahdollisuuden 
työskennellä yhdessä Nordean kanssa syksyllä. 
 
- Nordea Accelerator on suurin tämänkaltainen hanke Pohjoismaissa. Haluamme tarjota startupeille 
ainutlaatuisen mahdollisuuden työskennellä tiiviissä yhteistyössä ulkopuolisten yrittäjien, kansainvälisten 
tekniikan tuntijoiden, Nordean asiantuntijoiden sekä keskeisten päätöksentekijöiden kanssa. Toivon, että Nordea 
Accelerator -ohjelmaan osallistuvat pitävät tätä loistavana mahdollisuutena, joka luo heille edellytykset kehittää 
yritystään ja verkostoaan, Mekkonen jatkaa. 
 
Nordean kumppanina sekä ensimmäisessä että nyt käynnistyvässä uudessa ohjelmassa toimii Nestholma 
Venture Accelerator.  
 
Ensimmäinen startup-kiihdyttämö oli menestys 

 
Nordean ensimmäinen startup-kiihdyttämö järjestettiin talvella 2015 - 2016. Kaikki 12 ohjelmaan osallistunutta 
startupia ovat edelleen toiminnassa ja useimmat niistä menestyvät hienosti. 
 
- Ohjelmaan osallistuneet startupit ovat saaneet yli 600 000 euroa uutta rahoitusta. Nordea valmistelee pilottia 
kahden startupin (Jenny ja Feelingstream) kanssa ja arvioi pitkäaikaisen kumppanuuden mahdollisuuksia. 
Lisäksi Nordea käy parin muun startupin kanssa neuvotteluja mahdollisesta yhteistyöstä, Jussi Mekkonen 
kertoo. 
 
Faktalaatikko: 

 Hakuaika ohjelmaan: 12. toukokuuta - 7. elokuuta 

 Intensiivinen ohjelma kestää kolme kuukautta. 

 Ohjelma järjestetään Helsingissä ja Tukholmassa. 

 Tutustu ohjelmaan osoitteessa http://nordeaaccelerator.com/. 
 Seuraa meitä twitterissä @NordeaStartup  
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