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Julkaisuvapaa heti 
 
Fennobiz vie Silverbucketin Sveitsin markkinoille 

Tehoa projektiportfolion henkilöresursointien optimointiin 

 

Silverbucket Oy ja Fennobiz GmbH ovat allekirjoittaneet agenttisopimuksen ja aloittavat 

yhteistyön Sveitsin markkinoilla. Fennobiz GmbH on sveitsiläinen myynti- ja markkinointiyhtiö, 

joka on erikoistunut auttamaan pohjoismaisia korkean teknologian yrityksiä läntisen Euroopan 

markkinoille. Silverbucket on suomalainen IT-alan yritys, joka on saavuttanut merkittävän 

asiakaskunnan Skandinaviassa ja on nyt suuntaamassa uusille markkinoille Sveitsiin. Yrityksen 

päätuote on SaaS-palvelu projektisalkun resursointiin. 

 

”Sveitsi on erittäin mielenkiintoinen markkina pohjoismaisille ratkaisutoimittajille, koska täällä on 

erinomaisia mahdollisuuksia paikallisten yritysten lisäksi lukuisissa monikansallisissa yhtymissä, 

joiden pääkonttoreita maassa sijaitsee. Resurssien optimaalinen hyödyntäminen on keskeisen 

tärkeää Sveitsin kaltaisessa maassa, jossa työvoimakustannukset ovat merkittävässä roolissa. 

Silverbucketin ratkaisu tulee varmasti olemaan merkittävä työkalu täkäläisille yrityksille”, toteaa 

Fennobiz GmbH:n toimitusjohtaja Pekka Niskanen. 

 

"Sveitsin markkinat tarjoavat Silverbucketille merkittäviä kansainvälistymismahdollisuuksia Keski-

Euroopassa. Olen vakuuttunut siitä, että pystymme tarjoamaan erinomaisen ratkaisun 

sveitsiläisille projektiorganisaatioille, jotka haluavat kehittää resursointiprosessiaan. Sveitsi toimii 

samalla meille erinomaisena porttina saksankieliseen Eurooppaan," toteaa Silverbucket Oy:n 

toimitusjohtaja Tuomas Mikkola. 

 

Silverbucket on pilvipalvelu, joka sopii projekteja tekeville organisaatioille - toimialasta 

riippumatta. Käyttäjäystävällinen resursointityökalu tarjoaa selkeän kokonaisnäkymän yrityksen 

resurssitilanteesta, mikä helpottaa ennustettavuutta ja seurantaa projekteissa.  

 



Vuonna 2011 perustetun Fennobiz GmbH:n kutsumuksena on auttaa korkean teknologian 

yrityksiä pääsyssä Sveitsin, Saksan ja Itävallan markkinoille. Yritys toimii usean Pohjoismaisen 

yrityksen edustajana ja toimittaa myös erilaisia suoramyynnin palveluja sveitsiläisille ja saksalaisille 

ICT-alan asiakkailleen. Lisätietoa: www.fennobiz.com 

 

Silverbucket on suomalainen IT-alan yritys, jossa resursointiasiat otetaan vakavasti. Yrityksen 

päätuote on helppokäyttöinen SaaS-palvelu projektisalkun resursointiin sekä toteumien 

seurantaan. Yrityksen päätoimipaikka on Tampere ja sen asiakaskuntaan kuuluu merkittäviä 

kotimaisia ja kansainvälisiä yhtiöitä. Lisätietoa: www.silverbucket.com 
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Fennobiz Taking Silverbucket Oy to the Swiss Market 

Ensuring optimization of project portfolio resourcing 

 

Tampere, Finland and Blonay, Switzerland: Today, Silverbucket Oy of Finland and Fennobiz 

GmbH, the Swiss sales and marketing company specialising in helping Nordic hi-tech companies to 

enter the Western European markets, announced they have signed an agency agreement. Having 

established a solid customer base in Scandinavia Silverbucket is now entering the Swiss market 

with its leading SaaS based project portfolio resource management solution. 

 

”The Swiss market is very interesting for Scandinavian solution providers as there are excellent 

opportunities for business not only in the local companies, but also in the numerous headquarters 

of multinational companies located there. Optimal use of resources is a top priority in a country 

like Switzerland, where personnel costs play a major role and the Silverbucket solution will 

certainly be a valuable asset to companies here”, said the CEO of Fennobiz GmbH, Mr Pekka 

Niskanen. 



 

Mr Tuomas Mikkola, CEO of Silverbucket said, "Entering the Swiss market is a huge opportunity for 

us. I am convinced that we are able to provide an excellent solution for the Swiss project 

organizations, which would like to improve the efficiency of their resourcing process. Switzerland 

is also a perfect gateway for us to the German-speaking Europe." 

 

Silverbucket is a cloud service for resource management which suits all organisations working on 

projects - regardless of the branch they operate in. With the help of a user-friendly resourcing 

tool, you get a clear view to the company’s resource allocations, which contributes to a better 

project planning and execution of projects. 

 

About Fennobiz GmbH: Fennobiz, established in 2011, is on a mission to help hi-tech companies 

enter the Swiss, German and Austrian markets. The company acts as a sales agent for a number of 

Scandinavian companies and also provides direct sales services to Swiss and German companies in 

the ICT business. Further information: www.fennobiz.com 

 

About Silverbucket Oy: Silverbucket is a Finnish IT company providing an awesome tool for project 

portfolio resource management. Company's main product is an easy-to-use SaaS tool for 

resourcing and following the project portfolio. Silverbucket is based in Tampere, and it has many 

significant domestic and foreign customers. Further information: www.silverbucket.com 
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