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meðstofnandi og forstjóri



Örstutt um okkur

Við erum finnsk - íslenskt leikjafyrirtæki, stofnað 
2019, með höfuðstöðvar í Helsinki. 

Teymið. Höfum vaxið úr 13 manna hóp stofnenda 
frá Helsinki og Reykjavík í ríflega 70 manna teymi í 
7 löndum með 27 starfsmenn í RVK.

Norrænn sproti. Rætur okkar í Finnlandi ná aftur 
til tengslanets sem myndaðist í árdaga 
farsímaleikja og samstarfs við Nokia. 

Fjármögnun. Höfum safnað yfir €30m (ISK 4.5 
milljarðar) frá vísisjóðum og tölvuleikja geiranum.
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Við erum að smíða leik
sem milljónir munu kalla 

heimili sitt á netinu.

3



Helsinki x Reykjavík

Loftbrúin
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Helsinki x Reykjavík

Höfuðborgir sem geta lært margt af reynslu 
nágrannans.

Stuðningur við sprota og skapandi greinar. 
Helsinki er gríðarlega hátt metin, miðað við höfðatölu. 
Ekki ólík Reykjavík!

Samþætt uppbygging á sprota samfélagi. Í 
Helsinki má finna margt sem Reykjavík getur mátað 
sig við, hvað varðar aðstöðu, hvata 
þekkingarsamfélags og kynningu út fyrir 
landsteinana. 

Uppbygging á þekkingarborg 21 aldar. Báðum 
borgum hefur fleygt fram eftir aldamótin. 
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Maria 01: startup campus

Hjarta sprotasamfélagsins í Helsinki. Stofnað 
2016 þegar borgin lagði til húsnæði (yfir 20.000 fm) 
Maríu spítalans. 

Hugmyndatorg, með vistkerfi vísisjóða. Yfir 170 
sprotar hafa haft aðstöðu hér og vísisjóðir eins og 
Maki.vc og Inventure eru við hlið sprota og meðlima. 
Sprotar í Maria 01 höfðu safnað yfir €350m í 
fjármögnun 2020. 

Setur til eftirbreytni. Óvenjulegt samstarf 
borgarinnar og sjálfseignarstofnunar Startup 
Foundation, ekki rekin í hagnaðarskyni.
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Stærsta sprota og tækni ráðstefna Evrópu. 
Byrjaði 2008 með 300 gestum, yfir 10,000 gestir í 
fyrra. 

Sjálfseignarstofnun, ekki rekin í hagnaðarskyni. 
Allt starfsfólk Slush eru sjálfboðaliðar, námsmenn eða 
ný útskrifuð úr háskóla. 

Hér mæta sprotar fjármagni. Besta stefnumóta 
torgið, þar sem fjárfestar og sprotar frá öllum 
heimshornum mæta til Helsinki meðan borgin iðar af 
lífi.

Er þetta eitthvað sem við getum í RVK?



Helsinki Partners

Kynningar og markaðteymi Helsinki. Rekin á 
vegum borgarinnar, þjónar fyrirtækjum, fjárfestum og 
sprotum sem hugnast að setja upp bækistöð eða 
fjárfesta í Helsinki. 

Laða til sín erlenda sérfræðinga. “90 Day Finn” 
programmið fékk þúsundir umsókna í fyrra, einn 
heppinn Íslendingur valinn. Aðalsteinn Óttarsson og 
fjölskylda fluttu frá Los Angeles til Helsinki í fyrra, Í 90 
daga. Fjárfestir nú í finnskum sprotum fyrir Makers 
Fund. 

Hvað getur RVK boðið á svipuðum nótum?



Takk!
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