
 

 

TIEDOTE          1.11.2012 
 
Suomalainen kasvuyhtiö Dream Broker avaa 
toimiston Ruotsiin 
 

Suomalainen online-videoratkaisuja tuottava ohjelmistoyritys Dream Broker 
laajentaa liiketoimintaansa Ruotsiin. Nopean kasvun tehnyt yhtiö luottaa 
pitkäjänteiseen tekemiseen ja paikalliseen palveluun. 
 
Dream Broker on online-video-liiketoiminnan markkinajohtaja Suomessa ja kasvanut 
yli 100 % jokaisena toimintavuotenaan. Yhtiö on Suomessa saavuttanut yli 400 
asiakkaan asiakaskannan, johon kuuluu toimijoita ministeriöistä ja 
sairaanhoitopiireistä talouselämän eturivin yrityksiin. Nyt Dream Broker hakee 
jalansijaa kasvutarinalleen käynnistämällä liiketoiminnan Ruotsissa. Ruotsissa 
asiakkaita palvelee tytäryhtiö Dream Broker AB. 

”Alusta alkaen Ruotsi on Pohjoismaiden avainmarkkinana ollut meille itsestään selvä 
ensiaskel osana kansainvälistymistä. Olemme lähettäneet Ruotsiin osaavat 
resurssit, joilla on kyky ja tahtotila rakentaa pysyvä myynti- ja palveluorganisaatio 
Tukholmaan”, sanoo Dream Brokerin toimitusjohtaja Mika Ahokas. 

Dream Broker haluaa palvella asiakkaitaan pitkällä tähtäimellä ja paikallisella 
otteella. 

”Kansainvälisessä liiketoiminnassa pitää osata ajatella globaalisti ja toimia samalla 
lokaalisti. Meille tämä tarkoittaa, että haluamme toimia lähellä asiakkaita, paikallisella 
kielellä, paikallisia toimintatapoja ja kulttuuria kunnioittaen. Tulemme Ruotsiin 
jäädäksemme. Rekrytoimme ruotsalaisia, palvelemme hyvin ja laajenemme 
voimakkaasti”, sanoo Ahokas.  

 
Välitöntä hyötyä uudella teknologialla 

Ruotsin toimintaa johtavat maajohtaja ja Ruotsin tytäryhtiön varatoimitusjohtaja Kalle 
Valkama sekä Area Manager Mark Kyander. 

”Olen ollut alusta alkaen rakentamassa yhtiön kasvutarinaa Suomessa. Pyrimme 
Ruotsissa samaan, mutta vieläkin nopeammin. Ruotsin markkinapotentiaali on 
merkittävä”, kertoo Valkama. 

”Lähestymme Ruotsissa yksityisiä ja julkisia toimijoita ja tarjoamme heille online-
videoratkaisun toiminnan kehittämiseen. Haluamme tarjota asiakkaillemme 
konkreettista hyötyä. Ratkaisumme mahdollistaa merkittäviä kustannussäästöjä ja 
tehostaa liiketoimintaa”, sanoo Kyander.  

Dream Brokerin päätuote on selainkäyttöinen ohjelmisto online-videoiden 
tuottamiseen, jakamiseen ja hallintaan. Tuote on suunniteltu siten, että kuka tahansa 
osaa hyödyntää sitä.  



”Meidän visiomme on tuoda online-videot yritysten ja niiden henkilöstön 
jokapäiväiseen käyttöön missä tahansa ja millä tahansa laitteella. Haluamme 
tehostaa ruotsalaisyritysten liiketoimintaa ja parantaa heidän kaupallista 
menestymistään uudella tavalla viestiä ja oppia”, sanoo Ahokas. 

 
Nuoria, dynaamisia osaajia 

Ruotsissa on valmisteltu toimintaa lokakuun alusta alkaen muun muassa 
pystyttämällä toimitiloja ja rekrytoimalla paikallisia nuoria kykyjä sekä etsimällä 
yhteistyökumppaneita. 

”Olemme jo palkanneet kaksi ruotsalaista huippumyyjää. Loppuvuonna haemme 
riveihimme lisää ruotsalaisia, kaupallisella taustalla varustettuja ihmisiä. 
Intohimomme ja uudistumiskykymme vievät yhtiötä todistetusti harppauksin 
eteenpäin. Tavoite on, että ensi vuoden loppuun mennessä Ruotsin toimisto 
työllistää vähintään 10 myynnin ja markkinoinnin ammattilaista”, kertoo Valkama. 

 
Lisätietoja: 
Mika Ahokas 
Toimitusjohtaja  
mika.ahokas@dreambroker.fi 
p. +358 40 583 7782 
 
Painokelpoisia kuvia osoitteessa: http://dreambroker.com/fi/yritys/medialle/ 
Verkkosivut Ruotsissa: http://www.dreambroker.se 

 
 

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 yli 50 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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