
   
 

   
 

T I E D O T E  

Visa Everywhere Initiative -kilpailun finalistit julkistettu 
50 000 euron rahapalkinnon voittaja valitaan Slushin yhteydessä 4.12.2018. 

 
Syyskuussa Pohjoismaissa ja Baltiassa käynnistynyt Visa Everywhere Initiative innovaatio-ohjelma keräsi 
määräaikaan mennessä 164 hakemusta yhteensä 154 start-upilta, joista finaaliin valittiin neljän start-upin 
ratkaisut. Kilpailussa kannustettiin hakijoita löytämään ratkaisuja yhteen kolmesta kilpailukategoriasta, ja 
finalistit edustavat ratkaisuja kaikista niistä: 

• Näkymättömät maksut ja IoT – verkkoon liitettyjen laitteiden ja Visa API:en käyttö helpon ja 
saumattoman kaupankäynnin edistämiseksi. Finalisti: Connax – suomalainen vuonna 2015 
perustettu start-up, joka kehittää ratkaisuja laitteiden ja pilvipalveluiden väliseen turvalliseen 
kommunikointiin. 
 

• Sähköisen kaupankäynnin mahdollisuuksien parantaminen – Visa APIn käyttö nykyisen 
tuotepaletin laajentamiseksi sekä tehokkaampien sähköisen kaupankäynnin kokemusten 
luominen kuluttajille ja kauppiaille. Finalisti: Auka – turvallisiin mobiilimaksuihin keskittynyt 
vuonna 2009 perustettu norjalaisyritys.  
 

• Yhteiskunta ilman käteistä – yksinkertaisten ja turvallisten maksupalveluiden turvaaminen kaikille 
kaikkialla, samalla kun maailma muuttuu lisääntyvässä määrin käteisettömäksi.  
Finalisti: Ernit – vuonna 2014 perustettu sähköisen säästöpossun kehittäjä Tanskasta.  
Finalisti:  Paytailor Vuonna 2013 perustettu virolainen start-up joka tarjoaa maksuratkaisuja 
kauppialle QR-koodilla, lähimaksuna mobiililaitteilla, IoT:ssä ja sähköisessä kaupankäynnissä sekä 
muita maksuratkaisuja.  

Kilpailun finaali järjestetään OP Labin ja Visan yhteisessä Fintech Insider Live! -tapahtumassa Slushin 
yhteydessä tiistaina 4.12. Tuomaristoon kuuluvat MobilePay Suomen toimitusjohtaja Anniina Heinonen, 
sekä Visalta Majda Nogo, Head of Business Development Nordics and Baltics, Anthony Craufurd, Director 
of Venture and Start up Engagement sekä Mark Jamison, SVP Global Innovation. 

Voittaja palkitaan 50 000 euron rahapalkinnolla ja mahdollisuudella tehdä yhteistyötä Visan kanssa. 

### 
Visa Everywhere initiative: 
Visa Everywhere initiative on maailmanlaajuinen innovaatiohjelma, joka valjastaa startupit ratkaisemaan 
maksuliikenteen ja kaupankäynnin tulevaisuuden ongelmia. Tämän lisäksi ohjelma laajentaa startuppien 
omia tuotelupauksia ja tuottaa visionäärisiä ratkaisuja Visan parnteriverkostolle. Ohjelma käynnistyi 
USA:ssa vuonna 2015 ja on kasvanut nopeasti maailmanlaajuiseksi, kattaen yli 3,950 osallistunutta 
startuppia, jotka ovat keränneet  yhteensä yli 2 miljardia dollaria rahoitusta, näistä 215 finalisteja ja 65 



   
 

   
 

voittajia. Ohjelma kattaa USA:n, Latinalaisen Amerikan, Euroopan, Aasian, Lähi-idän sekä Afrikan ja se on 
vaikuttanut yli 75 maahan historiansa aikana. 

 

Visa Inc yhtiönä  

Visa Inc. (NYSE: V) on maailman johtava digitaalisen maksamisen yhtiö. Missionamme on tuoda yksilöiden, 
yritysten ja talouksien käyttöön innovatiivisin, luotettavin ja turvallisin maksamisen maailmanlaajuinen 
verkosto. Edistyksellinen ja globaali prosessointiverkostomme VisaNet tekee maksamisesta turvallista ja 
luotettavaa ympäri maailman, ja pystyy käsittelemään yli 65 000 tapahtumaviestiä sekunnissa. Yhtiömme 
päämääränä on tuottaa innovaatioita, jotka tukevat uudenlaista kaupankäyntiä millä tahansa laitteella, ja 
ovat siten kantava voima käteisettömän tulevaisuuden saavuttamisessa kaikille, paikasta riippumatta. 
Samalla kun maailma siirtyy analogisuudesta kohti digitaalisuutta, Visa soveltaa brändiämme, 
tuotteitamme, ihmisiä, verkostoa sekä mittakaavaa muovatakseen tulevaisuuden kaupankäyntiä. Lisätietoa 
osoitteista www.visaeurope.com, Visa Vision -blogista (vision.visaeurope.com) tai Twitteristä 
@VisaInEurope. 
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