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BUSINESS SUMMIT 

Lämpimästi tervetuloa kehittymään, 
inspiroitumaan ja verkostoitumaan! 

Business Summit & Pecha Kucha 2013

SEMINAARIOHJELMA

23.5.2013

Nordic Business Forumin, Boardman 2020 -verkoston ja Espoon sekä Helsingin Yrittäjien kevään 
huippuseminaari kokoaa yhteen kattavan joukon yrittäjiä ja liike-elämän päättäjiä oppimaan ja verkostoitumaan.  
Konseptin mukaisesti Business Summitissa lavalla ei nähdä konsultteja, vaan menestyksekkään uran 
rakentaneita yrittäjiä. Illan Pecha Kucha -osuudessa nautitaan maittavan illallisen lisäksi nopeista kasvutarinoista, 
joissa puhujalla on käytettävissään 20 kuvaa x 20 sekuntia/kuva - siis vain 6 minuuttia 40 sekuntia.

Business Summit (13.30 – 18.00)

Mika Anttonen
puhe, haastattelu + Q&A

William Wolfram
puhe, haastattelu + Q&A

Tauko, verkostoitumista, mBrlla-tapaamisia
kahvit + pientä purtavaa

Isabella Löwengrip
puhe, haastattelu + Q&A

Risto Siilasmaa
puhe, haastattelu + Q&A

Pecha Kucha –ilta (18.00 »)

Perinteinen Boardman 2020 Pecha Kucha -ilta

–  Alkumalja ja verkostoitumista
–  Pecha Kucha –puheenvuoroja
 (20 kuvaa, 20 sek/kuva)
–  Buffét-illallinen (sis. juomatarjoilun)
–  Vapaata verkostoitumista ja keskustelun
 jatkamista päivän teemoista
–  Illanviettomahdollisuus hyvässä seurassa
 aina klo 22 saakka

Risto Siilasmaa
Risto Siilasmaa on F-Securen perustajana yksi Suomen johtavia 
yrittäjähahmoja. Nykyisin Siilasmaa toimii Nokia Oyj:n ja F-Securen 
hallituksen puheenjohtajuuden lisäksi myös aktiivisena bisnesen-
kelinä ja hallitusammattilaisena. Siilasmaan tie on ollut melkoinen; 
hän on edennyt IT-startupin perustajasta Jorma Ollilan seuraajaksi 
Nokian hallituksen puheenjohtajana.

Isabella Löwengrip
Isabella Löwengrip on pyörittänyt useiden vuosien ajan yhtä 
Ruotsin luetuimmista blogeista. Isabellan ollessa vain 15-vuotias 
hänen blogiaan luki parhaimmillaan puoli miljoonaa lukijaa 
viikossa ja se arvioitiin noin 530 000 euron arvoiseksi. Isabella 
perusti ensimmäisen yrityksensä Blondinbella AB:n vuonna 2007 
ja jo seuraavana vuonna hän oli Ruotsin googlatuin julkisuuden 
henkilö. Nykyisin liiketoiminta-alueisiin kuuluu myös aikakausleh-
ti, vaatemerkki, blogiportaali, verkkokauppa sekä sijoitusyhtiö.

Mika Anttonen
St1 Groupin perustaja kuuluu tällä hetkellä maamme menestyksek-
käimpiin yrittäjiin. Hänen perustamansa St1 on innovaation kautta 
taistellut tiensä uskomattomalla tavalla kasvavaksi yhtiöksi jättiläis-
ten alalla. Nordic Business Forum 2012 -seminaarin paneelikeskus-
telussa Anttonen nousi yleisön suosikiksi. Business Summitissa 
pääsemme kuulemaan Anttosen oman yrittäjätarinan ja parhaat opit 
kokonaisuudessaan.

William Wolfram
William on onnistunut rakentamaan kansainvälisesti kasvavan 
vientiyrityksen poikkeuksellisen nuorena. 20-vuotiaan Wolframin 
yrityksen, DealDashin, vuotuinen liikevaihto Yhdysvalloissa on jo 
noin 48 miljoonaa dollaria. Vuonna 2011 William palkittiin Työ- ja 
elinkeinoministeriön Timangi-palkinnolla.

LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMISET 

020 775 1390 TAI 

WWW.NBFORUM.FI/SUMMIT2013
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PECHA KUCHA
Varsinkin Pecha Kucha -illassa pääasiana on verkostoituminen muiden osallistujien 
kanssa. Ilta sisältää buffet-illallisen juomatarjoiluineen, vapaata verkostoitumista sekä 
ajatuksia herättäviä keskustelunavauksia vauhdikkaaseen Pecha Kucha -tyyliin. 
Vauhdikkaan esitysformaatin toi Suomeen muutama vuosi sitten Helsinki Design 
Weekiä järjestävä Kari Korkman, joka toimii illan puheenjohtajana. Tarkista 
ajantasainen lista mielenkiintoisista Pecha Kucha -puhujista tapahtuman kotisivuilta.
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