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Dream Broker on Suomen nopeimmin kasvava teknologiayritys 
 

Suomalainen ohjelmistoyhtiö Dream Broker on voittanut Deloitten Technology Fast 
50 -kilpailun. Kasvuyritysten sarjan kirkkain tähti on vuosina 2007–2011 kasvanut 
2712 %. 

Dream Broker voitti maamme teknologiayritysten kasvupalkinnon Deloitten kahdeksatta 
kertaa järjestämässä Technology Fast 50 -kilpailussa. Ohjelmistoyhtiö on vuosina 2007–
2011 kasvanut yhteensä 2712 prosenttia. Voitto julkistettiin keskiviikkoiltana 21.11. Fast 
50 ”Powerful Connections” -seminaarissa Ruoholahdessa.  

”Tämä on upea palkinto Dream Brokerille ja sen työntekijöille. Koko henkilöstömme on 
uurastanut tinkimättömästi menestyksemme eteen. Suuri kiitos kuuluu myös 
asiakkaillemme, jotka ovat uskoneet visioomme. Lisäksi tämä on kunnianosoitus 
kasvuyrityksille ja -yrittäjille”, sanoo Dream Brokerin toimitusjohtaja Mika Ahokas. 

”On hienoa nähdä, että Suomessa arvostetaan kasvuyrityksiä, jotka luovat työpaikkoja, 
laajenevat ja toimivat talouden keihäänkärkinä. Dream Broker on nyt kasvuyritysten 
lipunkantaja. Haluamme omalla esimerkillämme kannustaa myös muita yrityksiä rohkeasti 
kasvamaan ja kansainvälistymään.” 

Deloitten Technology Fast 50 -ohjelma listaa 50 nopeimmin kasvavaa teknologiayritystä 
Suomessa. Ohjelma kattaa sekä julkiset että yksityiset yritykset kaikilla teknologian aloilla, 
internetistä biotieteisiin ja tietokoneista ohjelmistoihin. Vuonna 2012 Fast 50 -yritysten 
sijoitus määräytyi yrityksen viimeisen viiden tilikauden liikevaihdon kasvun perusteella.  

Tätä tarkoittaa kasvuyritys 

Kasvuyritykseksi määritellään yhtiö, joka kasvaa kolmena vuonna peräkkäin yli 20 
prosenttia (OECD/Eurostat, 2007). Dream Broker on kasvanut vähintään 100 prosenttia 
jokaisena toimintavuotenaan perustamisvuodesta 2007 lähtien. Aluksi yhtiö työllisti kolme 
henkilöä. Nyt Dream Broker työllistää Suomessa ja Ruotsissa 60 henkilöä. Nuoren 
organisaation kasvunnälkä on suuri. 

”Tavoittelemme suurta ja maailmanluokan tasoa, kuitenkaan unohtamatta, että kasvu 
lähtee pienistä teoista ja päivittäisistä saavutuksista. Me visioimme pää pilvissä ja 
lapioimme jalat maassa. Menestyminen ja kasvu pitää ansaita joka päivä. Tämä on 
meidän reseptimme tuloksiin”, sanoo Ahokas. 

Dream Broker vie Suomea maailmalle 

Dream Broker kurkottaa kohti kansainvälisiä kasvumahdollisuuksia ja vie 
ennakkoluulottomasti suomalaista ohjelmisto-osaamista maailmalle. Lokakuussa yhtiö 
avasi toimiston Ruotsiin ja loppuvuodesta se laajenee Tanskaan. Vuonna 2013 yhtiö 
tähtää Norjaan, Hollantiin, Belgiaan ja Iso-Britanniaan. Dream Broker aikoo kasvaa 



merkittäväksi kansainväliseksi toimijaksi digitaalisten online-video-ohjelmistojen 
markkinassa vuoteen 2015 mennessä. 

Dream Brokerin selainkäyttöinen ohjelmisto online-videoiden tuottamiseen, editointiin ja 
jakamiseen mahdollistaa tehokkaamman koulutuksen, oppimisen ja viestinnän 
asiakasorganisaatioissa. Yhtiö tehostaa asiakkaidensa liiketoimintaa ja mullistaa 
organisaatioiden tavan viestiä ja oppia. 
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Dream Brokerin verkkosivut: www.dreambroker.com 
Painokelpoisia kuvia osoitteessa: http://dreambroker.com/fi/yritys/medialle/ 
 

Dream Broker on suomalainen online-videoratkaisuihin keskittynyt ohjelmistoyritys. Dream Broker tarjoaa 

selainkäyttöisen ohjelmiston online-videoiden tuottamiseen, editointiin ja jakamiseen. Ratkaisu mahdollistaa 

tehokkaamman koulutuksen, oppimisen ja viestinnän. Sen avulla kuka tahansa organisaation käyttäjä voi 

tuottaa ja jaella online-videoita helposti ja turvallisesti. Dream Brokerin visio on tuoda online-videot kaikkien 

yritysten ja niiden työntekijöiden ulottuville, ajasta ja paikasta riippumatta – kaikilla päätelaitteilla. 

Yritys on perustettu vuonna 2007, ja se työllistää 60 henkilöä.  Dream Broker on nopeasti kasvava 

kasvuyritys – vuosittainen kasvu on ylittänyt 100 % jokaisena toimintavuotena yrityksen perustamisesta 

alkaen. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Syksyn 2012 aikana Dream Broker avaa toimistot myös 

Tukholmaan ja Kööpenhaminaan. Dream Brokerin tavoitteena on kasvaa merkittäväksi kansainväliseksi 

toimijaksi digitaalisten online-video-ohjelmistojen markkinassa vuoteen 2015 mennessä. 
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