
	  

Lehdistötilaisuus keskiviikkona 11. kesäkuuta klo 9 – 10:  
TeamUp, ConnectUSA ja Microsoft kertovat uudesta 
Windows Phone -sovelluksesta sekä TeamUpin 
kansainvälistymissuunnitelmista. 

Kutsumme teidät Yhdysvaltain suurlähetystöön kuulemaan, kuinka 
tamperelainen startup-yritys TeamUp pyrkii sponsorointi-markkinoinnin 
pääpeluriksi Microsoftin teknologioiden ja kehittäjäekosysteemin 
siivittämänä. Tilaisuus on englanninkielinen. 

Ilmoittautuminen ma 9. kesäkuuta mennessä osoitteeseen donna@teamup.fi. 
Varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi tilaisuuteen saapuessasi. 

Pvm:   Keskiviikko, 11. kesäkuuta, 2014 
Aika:   9:00 – 10:00 
Paikka:  Yhdysvaltain suurlähetystö, Itäinen Puistotie 14,  Helsinki 

 
Tilaisuuden aikataulu ja puhujat: 

• Welcoming remarks by U.S. Ambassador Bruce Oreck (5 mins) 

• Opening words, TeamUp’s expansion into the U.S. market, Introduction 
of the first U.S. customer by Donna Kivirauma, CEO of TeamUp (5 mins) 

• Introduction and official launch of the TeamUp! Windows Phone app. 
Presented by Kimmo Kivirauma, COO of TeamUp, and Pekka Martikainen, 
CTO of TeamUp (10 mins) 

• Interview with TeamUp-talent Susijengi’s head coach Henrik Dettmann 
about their upcoming game against the national basketball team of USA 
(5 mins) 

• Appcampus, Microsoft Bizpark program and Microsoft developer 
ecosystem in Finland. Presented by José Fernandes, Technology 
Evangelism Director at Microsoft Finland. (5 mins) 

• Q&A and mingle (30 mins) 

TeamUp on tamperelainen, monia palkintoja ja tunnustuksia saanut 
startup-yritys. Donna ja Kimmo Kivirauman elokuussa 2012 perustaman 
yrityksen tavoitteena on olla maailmanlaajuinen edelläkävijä sponsoroinnin 
markkinoinnissa ja fanien sitouttamisessa. Tätä varten yritys on kehittänyt 
fanituspalvelu TeamUpin (www.tmup.co), josta fanit ja sponsorit löytävät 
parhaiten mielenkiintoisia paikallisia ja kansainvälisiä urheilujoukkueita, 
urheilijoita, muusikoita ja taiteilijoita. 
 
ConnectUSA –ohjelma on Yhdysvaltain suurlähettiläs Bruce Oreckin 
käynnistämä hanke, joka pyrkii löytämään uusia innovatiivisia tapoja 
rakentaa yhteyksiä suomalaisten ja yhdysvaltalaisten yritysten sekä alueiden 
välille. Ohjelman tavoitteena on lisätä kaupankäyntiä ja investointeja 
Suomen ja Yhdysvaltain välillä, kumpaankin suuntaan.  
 
Microsoft on vuonna 1975 perustettu maailman johtava 
ohjelmistotuotteiden, -ratkaisujen ja –palvelujen toimittaja, joka auttaa 
yrityksiä, organisaatioita ja ihmisiä hyödyntämään tietotekniikan 
mahdollisuuksia uusilla innovatiivisilla tavoilla. Suomessa Microsoft Oy:n 
palveluksessa työskentelee 280 henkilöä, joiden visiona on yhdessä yli 3000 
yhteistyökumppanin kanssa auttaa asiakasta menestymään Microsoftin 
ratkaisujen avulla. 


