
  

  

 

 

 

1 

Julkaisuvapaa 

LEHDISTÖTIEDOTE – 10.10.2017 – Turku 

PayiQ hyväksyttiin kansalliseen kasvuohjelmaan 

Suomalainen innovaatiotoiminnan rahoittaja Tekes 

on hyväksynyt PayiQ:n Nuoret innovatiiviset 

yritykset –ohjelmaan. Ohjelman tarkoitus on 

siivittää nopeaa kansainvälistä kasvua.  

 

Tekesin Nuoret innovatiiviset yritykset –ohjelman (NIY) 

päämääränä on kaikkein lupaavimpien ja nopeasti 

kasvavien suomalaisten yritysten maailmanlaajuisen 

kasvun tukeminen. Ohjelmassa painotetaan yrityksen 

mahdollisuuksia nopeaan kansainväliseen kasvuun. Rahoituksen avulla yritys voi kehittää 

liiketoimintaansa kokonaisvaltaisesti. NIY-ohjelma vahvistaa organisaatiota kasvun 

edellyttämällä tavalla, tukee liiketoiminnan nopeaa skaalautuvuutta ja tarjoaa 

pitkäjänteisyyttä kilpailuedun hankkimiseen.  

 

”Tämä on tärkeä askel koko konsernille. Tällä ohjelmalla ja siihen liittyvällä merkittävältä 

taholta tulevalla rahoituksella on huomattava vaikutus kansainväliseen 

liitetoimintastrategiaamme, alkaen Skandinaviasta, Venäjästa ja Lähi-idästä.” kertoo Erik 

Berggren, PayiQ:n hallituksen puheenjohtaja. 

 

”NIY-ohjelmaan pääseminen tehostaa palkitun lippu- ja maksuratkaisumme laajentumista 

kansainvälisille markkinoille. Pilviperustaiset ratkaisumme on suunniteltu vastaamaan 

älykkäiden kaupunkien, liikennöitsijöiden ja tapahtumajärjestäjien kohtaamiin muuttuviin 

haasteisiin. Alustateknologiamme varmistaa helpon siirtymisen perinteisistä lipuista 

dynaamisiin lippupalveluihin ja –tuotteisiin, jotka ovat helposti käytettävissä 

mobiililaitteilla.” sanoo PayiQ:n toimitusjohtaja Tuomo Parjanen, ja jatkaa ”NIY-ohjelma 

on luonnollinen jatkumo systemaattisessa pyrkimyksessämme nopeaan kasvuun 

tavoitekohteissamme. Meillä on jo toimipisteen Venäjällä, Ruotsissa sekä Pohjois-Afrikassa 

ja nyt etsimme uusia kumppanuuksia isojen paikallisten tekijöiden kanssa. Ohjelma tuo 

myös mahtavia mahdollisuuksia useille suomalaisille ja kansainvälisille kumppaneillemme, 

joilla on meidän teknologialisenssimme. Rahoituksen saaminen samalta alalta tuo 

synergiaetuja, jotka auttavat meitä saavuttamaan tavoitteemme.” 

 

PayiQ kehittää älykkäitä pilvipohjaisia mobiililippu-, maksu- ja validointiratkaisuja fiksuille 

kaupungeille, liikenneviranomaisille ja tapahtumajärjestäjille maailmanlaajuisesti hyödyntäen 
Microsoft Azure-teknologiaa. Ratkaisumme tarjoavat saumattoman tavan matkustaa ovelta ovelle ja 
vapauden yhdistellä eri kulkuvälineitä ja tapahtumia samaan älypuhelimella tehtävään 
ostotapahtumaan. Avoimessa ekosysteemissä matkustajat voivat vapaasti valita useista 

maksutavoista ja surffailla eri palveluiden, kuten reittioppaan, yhteiskäyttöautojen ja 
tapahtumajärjestäjien, välillä. Autamme viranomaisia ja palveluntarjoajia sujuvoittamaan lippu- ja 
validointipalveluja, lisäämään niiden käytön turvallisuutta sekä vähentämään maksunkeräämisen 
kustannuksia lisäten samalla asiakastyytyväisyyttä. PayiQ on Microsoft CityNext Partner ja useiden 
SmartCity-ohjelmien jäsen. 

 

https://www.tekes.fi/rahoitus/startup/nuoret-innovatiiviset-yritykset/
https://azure.microsoft.com/en-us/
https://enterprise.microsoft.com/en-us/industries/citynext/
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Lisätietoja PayiQ-ratkaisuista ja teknologialisensioinnista: 
 
Tuomo Parjanen 
CEO, Senior Partner 
+358 500 528 295 

tuomo.parjanen@payiq.net 
 
PayiQ 
Maariankatu 4 C 
FIN-20100 TURKU, Finland 
Puh. 02 480 842 67 

www.payiq.net 

 

      
 

 

 
 

Kansainväliset toimipisteet: 
 

 

PayiQ Russia 
4-th Lesnoy per. 4 
125047, Moscow «Lesnaya Plaza» 

Mrs. Tatyana Kupetsk 
CEO 
info@iq-payments.ru  
Tel: +7(495)663-8025 

  
PayiQ AB Sweden 
Tegeluddsvägen 31 
11541 Stockholm, SWEDEN 

Mr. Bo Hammarström 
CEO 
bo.hammarstrom@payiq.se 
Tel: +46 8 556 023 70 

  
PayiQ South Europe 
Calle Jacinto Benavente  
Nº 16 Local 20, Apt. 243 
29602 Marbella (Malaga), SPAIN 

Mr. Petri Tschurbanoff 
Territory Manager 
petri.tschurbanoff@payiq.net  
Tel: +34 902 018 121 
 

PayiQ North Africa 
5 Rue Abdullah Ibn Yassine 
Residence Ourida Apt.30 
90000 Tangier, MOROCCO 
 

Mr. Mohamed Lamrani 
General Manager 
m.lamrani@payiq.net  
Tel: (+212) 05.39.32.20.96 
GSM (+212) 06.61.57.57.95 
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