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Julkaisuvapaa 

LEHDISTÖTIEDOTE – 29.8.2018 – Turku 

PayiQ Kasvu Openin finalistiksi 

Kasvu Open on valinnut PayiQ:n sadan parhaan 

suomalaisen kasvuyrityksen joukkoon. Kasvu 

Openin tavoite on edistää yritysten kasvua ja 

liiketoiminnan kehittämistä. 

 

Kasvu Open on Suomen suurin yritysten kasvun 

sparrasuohjelma. Ohjelma on avoin kaikille pk-yrityksille ja sen verkostoon kuuluu yli 

900 Suomen liike-elämän edustajaa. Hakijoita oli tänä vuonna yli 800 ja niistä sata 

parasta pääsevät finaaliin, joka järjestetään osana Kasvu Open Karnevaalia 

Jyväskylässä 24.-25.10. Siellä finalistit pääsevät pitchaamaan liikeideaansa kaikille 

kävijöille sekä tapaamaan valtakunnallisia asiantuntijoita. Tapaamisten jälkeen 

tuomaristo valitsee heidän joukostaan vielä 10 parhaaksi arvioimaansa 

valtakunnallisen tuomariston arvioitavaksi. Varsinais-Suomesta finaaliin pääsi PayiQ:n 

lisäksi vain yksi yritys. 

 

”Finaaliin pääsy on meille hieno saavutus. Kasvu Open on hyvä mahdollisuus saada 

yrityksellemme lisää näkyvyyttä, lisävauhtia hyvään kasvuumme sekä verkostoitua 

potentiaalisten kumppaneiden kanssa. Haemme nimeomaan kansainvälistä kasvua ja 

toiminnan laajentamista tavoitekohteissamme. Meillä on jo toimipisteet Venäjällä, 

Ruotsissa ja Lähi-idässä ja toivomme, että Kasvu Openin avulla jatkamme hyvin 

alkanutta kansainvälistymistämme” kertoo PayiQ:n, toimitusjohtaja Tuomo 

Parjanen. 

 

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

kaupungeille, liikenneoperaattoreille 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 palvelun käyttäjät voivat vapaasti valita lukuisista 
maksutavoista heille sopivimman. He voivat myös yhdistellä reittioppaita sekä 
yhteiskäyttöautojen, -pyörien tai tapahtumajärjestäjien palveluita yhteen. Autamme julkisia ja 
yksityisiä palveluntarjoajia sujuvoittamaan liikkumisen palveluitaan, lisäämään niiden käytön 
kiinnostavuutta ja turvallisuutta sekä vähentämään maksunkeräämisen kustannuksia lisäten 

samalla asiakastyytyväisyyttä. PayiQ tuottaa älykkäille kaupungeille suunnattuja ratkaisuja 
yhteistyössä Business Finlandin kanssa sekä Microsoft CityNext-ohjelman jäsenenä. 
 
 

Lisätietoja PayiQ-ratkaisuista ja teknologialisensioinnista: 
 

Tuomo Parjanen 
CEO, Senior Partner 
+358 500 528 295 
tuomo.parjanen@payiq.net 
 

 

https://azure.microsoft.com/
mailto:tuomo.parjanen@payiq.net
mailto:tuomo.parjanen@payiq.net
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PayiQ 
Maariankatu 4 C 
FIN-20100 TURKU, Finland 
www.payiq.net 
 

      
 

 
 

Kansainväliset toimipisteet: 
 

 

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

Mr. Pavel Ishanov 
Area Manager 
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 Middle East and Africa 
Broadfolio MEA 
P.O. BOX 390405 
Dubai, UNITED ARAB EMIRATES 

Mr. Kimmo Kytösaari 
Area Manager 
kimmo.kytosaari@broadfolio.com  
Tel: +971 50 5580713 

 

http://www.payiq.net/
mailto:info@iq-payments.ru
mailto:bo.hammarstrom@payiq.se
mailto:petri.tschurbanoff@payiq.net
mailto:kimmo.kytosaari@broadfolio.
https://payiq.net/fi-fi/mediacenter/
https://www.facebook.com/iqpayments
https://www.twitter.com/iqpayments
https://www.linkedin.com/company/iq-payments
https://www.youtube.com/channel/UCSsW5yOYrCh9laK0fRKKsVw

