
 
 

 

 
 
 
 
 
  

 

Lehdistötiedote 

Helsinki, 23.11.2016 

La French Tech edustaa ranskalaisia teknologiainnovaatioita jälleen Slushissa 2016 
kymmenen startupin voimin 

 Toista kertaa Slushiin osallistuva Ranskan vienninedistämiskeskus Business France tuo 

paikalle 10 startupia, jotka esittelevät osaamistaan La French Techin yhteisosastolla 

30.11. ja 1.12.2016.  

 Kaksi La French Techin delegaation startupia, V-Cult ja CybelAngel, on valittu Slush 100 -

pitchauskilpailuun. 

 Tänä vuonna ranskalaiset innovaatiot tulevat olemaan poikkeuksellisen hyvin 

edustettuina tapahtumassa: pääpuhujiin kuuluvat ranskalaiset Nicolas Brusson 

(perustajajäsen, BlaBlaCar) ja Ludovic Le Moan (toimitusjohtaja, Sigfox). 

Toista kertaa Slushiin osallistuva Ranskan vienninedistämiskeskus Business France tuo tapahtumaan 
kymmenen startupia, jotka edustavat La French Techiä eli ranskalaisia innovatiivisia teknologiayrityksiä. 
Yritykset tarjoavat muun muassa IoT-teknologiaa hyödyntäviä ratkaisuja, robotiikkaa, datan hakemisen, 
hyödyntämisen ja suojaamisen ratkaisuja sekä lääketieteen sovelluksia. La French Tech löytyy Slushista 
yhteisosastolta B1–B7.  

Startup-delegaation yritykset valikoituivat Business Francen järjestämän kilpailun kautta. Ranskalais-
suomalainen asiantuntijaraati* kävi läpi 40 hakemusta, joista kymmenen lupaavaa yritystä pääsee 
edustamaan ranskalaisia teknologiainnovaatioita Slushiin. Kriteereinä voittajien valikoimisessa oli tuotteen tai 
palvelun uutuusarvo, eheä liiketoimintasuunnitelma sekä kasvupotentiaali Slushin jälkeen. Yritykset saavat 
valmennusta pitchaukseen ja näkyvyytensä optimoimiseen Slushissa. Valmennuksen valituille järjestää 
Pohjois-Euroopan startupeja käsittelevä uutisportaali ja Arctic15-sijoittajatapahtuman järjestäjä Arctic 
Startup. 

Kaksi delegaation startupia, V-Cult ja CybelAngel, on valittu kilpailemaan Slush 100 -pitchauskilpailuun 
yhdessä sadan muun startupin kanssa. Palkintona on huomattavan suuruinen pääomasijoitus, joka esimerkiksi 
viime vuonna oli arvoltaan 650 000 euroa. Ranskalaisia on kutsuttu myös Slushin puhujiksi, esimerkiksi 
BlaBlaCarin perustajajäsen Nicolas Brusson ja Sigfoxin toimitusjohtaja Ludovic Le Moan edustavat ranskalaisia 
businessmaailman menestystarinoita lähivuosilta. Vuodesta 2008 alkaen järjestetystä Slushista on tullut 
muutamassa vuodessa Web Summitin tavoin yksi Euroopan suurimmista kansainvälisen digimaailman 
tapahtumista. Vuonna 2015 konferenssi keräsi yhteen 15 000 osallistujaa, joista 1700 oli startupien 
henkilökuntaa, 800 investoijia ja 630 toimittajia.  

Business France järjestää Slushin yhteydessä myös La French Tech Night -iltatilaisuuden sijoittajille ja medialle 
hotelli Kämpissä. 
 
* Pia SANTAVIRTA, Finnish Venture Capital Association, Riku ASIKAINEN, Finnish Business Angels Network, Patrick COCQUET, Cap Digital, 
Dmitri SARLE, Arctic Startup et Arctic 15, Tero MENNANDER, Ventech Finland, Eric MORAND, Business France. 
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Laurent MARFISI 
laurent.marfisi@stereopsys.net 
+33 6 77 98 01 20 
www.antarlor.com 
 

Antarlorin parannetun näkyvyyden teleskooppi on ensimmäinen kuluttajille 
suunnattu teleskooppi, joka tehostaa galaksien ja tähtisumun näkyvyyttä, 
värejä ja muotoja ja tunnistaa tähtiä ja taivaankappaleita. 

Erwan KERAUDY 
erwan.keraudy@cybelangel.com 
+33 1 84 16 82 07 
www.cybelangel.com  
 

CybelAngel kehittää kyberuhkien ja tietovuotojen välttämiseen tarkoitettua 
teknologiaa, jonka avulla se voi varoittaa suuryrityksiä ympäri maailman 
vuodetuista dokumenteista ja tiedoista, kuten luottokorttinumeroista. 

Fabrice TOCCO 
tocco@dawex.com 
+33 6 85 53 98 41 
www.dawex.com    
 

Dawex tarjoaa ratkaisuja datan jakamiseen, monetisaatioon ja hankkimiseen 
ilman välikäsiä. Dawexin alusta mahdollistaa turvalliset ja helpot datan 
transaktiot. 

 
 
 
 
 

Frédéric ROLLAND-PORCHE 
fredericrp@equilibregames.com 
+33 6 89 920 884 
www.games-brand.com  
 

Games Brand kehittää mobiililaitteille ja tableteille white label -pelejä, jotka 
kustomoidaan asiakkaan tarpeiden ja brändin mukaan ja toimitetaan 
asiakkaalle jopa 10 päivässä. 

 
 
 
 
 

Guillaume CHAMPEAU 
g.champeau@qwant.com 
+33 1 83 64 89 37 
www.qwant.com  
 

Qwant on moderni eurooppalainen hakukone, joka kunnioittaa käyttäjän 
yksityisyyttä, tarjoaa neutraaleja hakutuloksia, eikä kerää käyttäjän tietoja.  

Laure PICHEREAU 
laure@siview.fr 
+33 6 38 94 97 40 
www.siview.fr   
 

 
SiVIEW tarjoaa automatisoitua näöntarkastustekniikkaa, joka mahdollistaa 
silmän taittokyvyn määrittämisen laadukkaasti alle viidessä minuutissa ilman 
ammattilaisapua. 

http://www.antarlor.com/
http://www.cybelangel.com/
http://www.dawex.com/
http://www.games-brand.com/
http://www.qwant.com/
http://www.siview.fr/


Pierre ROUHAUD 
p.rouhaud@stimulactiv.com 
+33 6 75 83 15 15 
www.stimulactiv.com  

 
 
Stimul’Activ tarjoaa ratkaisuja personoituun kognitiiviseen stimulaatioon, 
jolla pystytään hoitamaan Alzheimerin tautiin sairastuneita ja autismin  
kirjon henkilöitä. Yrityksen tuotteet ovat tablettisovellus Stibox ja robotti 
Mwoo. 
 
 
 

 
Sophie MC DONAGH 
smcdonagh@tellmeplus.com 
+33 6 69 01 17 49  
www.tellmeplus.com     
 

Tellmeplus kehittää keinoälyä, jonka avulla ennustavien analyysien 
tekeminen helpottuu. Yrityksen ohjelmistoalusta Predictive Objects 
mahdollistaa ennustamisen dataan perustuvien laskelmien avulla, 
oletusten sijaan. 

 
 
 
 

Samuel MOUND 
samuel@v-cult.com 
+33 6 88 34 51 57 
www.v-cult.com  
 

V-Cult luo internetin ja virtuaalisen todellisuuden 3D-kokemuksia, joiden 
avulla voidaan parantaa tuotemerkin tarinankertomista ja markkinointia. 
Yritys on internet-pohjaisen upotetun 3D-kokemuksen ja virtuaalisen 
todellisuuden edelläkävijä, ja se on kehittänyt oman graafisen 
ohjelmistokehyksen. 

 
 
 
 
 

Stanislas VANDIER 
svandier@wired-beauty.com 
+33 7 68 49 44 63 
www.wired-beauty.com  

Wired Beauty Technologies yhdistää ihon- ja hiustenhoidon älykkäisiin 
sensoreihin, IoT-teknologiaan ja data-analytiikkaan, jotta kuluttajat voisivat 
ymmärtää oman ihonsa ja hiustensa tarpeita paremmin. Se myös tarjoaa 
kosmetiikan kehittäjille tieteellistä dataa käyttäjistään. 

 

 

 

 

 

 

Yhteystiedot lehdistölle:  
     
Tiina SOUNELA / +358 (0) 9 75 99 45 14 / tiina.sounela@businessfrance.fr  

Tietoa Business Francesta:  

Business France on Ranskan valtion vienninedistämiskeskus, jonka tehtävänä on tukea 
ranskalaisten yritysten kansainvälistymistä ja edesauttaa ulkomaisten yritysten investointia 
Ranskaan. Organisaatiolla on 1 500 työntekijää 70 maassa. Business France on La French 
Tech -organisaation perustajaosapuoli ja yhteistyökumppani. Lisää tietoa osoitteesta 
www.businessfrance.fr ja Twitteristä @BusinessFrance. 
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