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Intialainen data-analytiikkaan ja business intelligence -toimintaan erikoistunut yritys GrayMatter Software Services Oy perustaa tutkimus- ja
kehitysyksikön Vantaalle. Joulukuussa 2013 avattava yksikkö on yrityksen ensimmäinen T&K-keskus ja sen arvioidaan työllistävän 20-30 IT-
alan ammattilaista ensimmäisen vuoden aikana.

GrayMatter kehittää Suomessa tuotettaan Airport Analytics AA+, joka mahdollistaa parempien ja yksilöllisempien palvelujen tarjoamisen
lentokenttämatkustajille ja siten parantaa lentokenttäliiketoiminnan tuloksellisuutta. Tuotetta on jo testattu kolmella kansainvälisellä
lentokentällä: Intiassa, Pakistanissa ja Turkissa.

“Suomi on erinomainen maa T&K-toiminnan aloittamiselle. Suomessa on dynaaminen lentokenttäklusteri, jossa osataan arvostaa
innovaatioita. Lentokenttäliiketoiminta-alan korkea osaaminen tekee alueesta optimaalisen kohteen maailmanluokan tuotekehitystyöhön:
seudulla on saatavilla osaavaa työvoimaa ja alue on kansainvälisesti tunnettu tutkimus- ja kehitystyön edelläkävijä”, sanoo GrayMatterin
toimitusjohtaja Vikas Gupta.

”Me Vantaalla toivotamme innovatiiviset yritykset lämpimästi tervetulleiksi ja iloitsemme erityisesti investoinnin myötä seudulle syntyvistä
työpaikoista. Nyt avattava T&K -keskus vahvistaa nopeasti kasvavaa ja kehittyvää lentokenttä- ja ilmailualan ekosysteemiä ja lisää sen
kansainvälistä vetovoimaa entisestään”, kertoo Vantaan elinkeinojohtaja Jose Valanta.

Greater Helsinki Promotion yhdessä Vantaan Innovaatioinstituutin kanssa on ollut tiiviissä yhteistyössä GrayMatterin kanssa koko prosessin
ajan. Yritystä on autettu mm. Suomen lentokenttäliiketoiminnan vahvuuksien ja toimijoiden tunnistamisessa sekä varmistamalla yrityksen
sujuva sijoittuminen osaksi Helsingin seudun yrityskenttää.
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GrayMatter Software Services Pvt. on ICT-alan konsultti ja palveluntarjoaja, jonka ydinosaamista ovat business intelligence –toiminta ja data-analytiikka.
Yritys tunnetaan innovatiivisista, korkean teknologian alakohtaisista analytiikkaratkaisuistaan. GrayMatterin pääkonttori sijaitsee Bangaloressa, Intiassa. Lisäksi
yrityksellä on toimipisteitä USA:ssa, Unkarissa ja Lähi-Idässä. http://www.graymatter.co.in

Greater Helsinki Promotion on pääkaupunkiseudun invest in -työhön eli ulkomaisten investointien hakemiseen erikoistunut asiantuntijaorganisaatio, jonka
omistavat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit ja Uudenmaan liitto. Yhtiön brändi on Helsinki Business Hub. http://www.helsinkibusinesshub.fi


