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Suomalainen Dream Broker kansainvälisille markkinoille
Mika Ahokas yhtiön toimitusjohtajaksi
Suomalainen ohjelmistoyritys Dream Broker hakee kasvua Suomen ulkopuolelta.
Loppuvuodesta 2012 yritys avaa toimistot Ruotsiin ja Tanskaan. Vuonna 2013 ovat
vuorossa Hollanti ja Belgia. Kansainvälistyminen tuo mukanaan merkittäviä
panostuksia kasvuun ja henkilöstöresursseihin.
Internet-videoratkaisuihin keskittynyt ohjelmistoyritys Dream Broker Oy valmistautuu
kansainväliseen kasvuun. Yritys laajenee Pohjois-Eurooppaan perustaen syksyllä toimiston
Ruotsiin ja loppuvuodesta Tanskaan. Benelux-maihin, Hollantiin ja Belgiaan, yhtiö tähtää
alkuvuodesta 2013.
Dream Broker on perustamisvuodesta 2007 alkaen kasvanut 100 prosentin vuosivauhtia ja
saavuttanut markkinajohtajan aseman Suomessa. Yhtiö tehostaa merkityksellisen tiedon
jakamista yrityksissä tarjoamalla ratkaisun ohjeistamiseen ja viestintään. Ratkaisun avulla
asiakkaat voivat tehdä helposti ohjeistus-, koulutus- ja viestintävideoita ja jakaa videoiden
avulla tärkeää tietoa organisaatiossaan.
Uusi toimitusjohtaja tuntee kasvuyritykset ja kansainvälisen liiketoimintaympäristön
Vastatakseen kasvun ja kansainvälistymisen mukanaan tuomiin haasteisiin Dream Broker
Oy on kutsunut toimitusjohtajakseen Mika Ahokkaan 1.5.2012 alkaen. Ahokas on
perustamisesta alkaen toiminut yhtiön neuvonantajana ja sijoittajana sekä vuoden 2011
alusta yhtiön hallituksen puheenjohtajana.
"Suomi tarvitsee lisää kasvuyrityksiä. Dream Broker aikoo olla yksi suomalaisen
kasvuyritystaivaan kirkkaimmista tähdistä ja toimia positiivisena esimerkkinä. Kasvua
haetaan intohimolla ja jatkuvalla kehittymisellä. On kunnia saada osallistua yhtiön
maailmankartalle viemiseen", Ahokas sanoo.
Mika Ahokas on aikaisemmin toiminut ohjelmistoalan kasvuyrityksissä ammattijohtajana,
yrittäjänä ja sijoittajana. Edellisessä tehtävässään hän on vastannut norjalaisen
ohjelmistoyhtiö QuestBackin liiketoiminnan kehityksestä sekä operatiivisesta tehokkuudesta
yhtiön päämarkkina-alueilla Euroopassa ja USA:ssa.
Lisäksi Ahokas on aktiivinen ohjelmistoalan vaikuttaja, muun muassa Ohjelmistoyrittäjät
ry:n hallituksen jäsen sekä Teknologiateollisuus ry:n rahoitustyöryhmän jäsen.
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Käytännössä Auran tehtävänä on uusien markkina-alueiden avaaminen. Lisäksi Aura
vastaa yhtiön henkilöstöresurssien ja kompetenssien kehittämisestä.
"Menestyksemme on alusta lähtien perustunut innovatiiviseen ja innostuneeseen
henkilöstöön”, kertoo Aura. ”Kansainvälistymisen myötä pystymme tarjoamaan
tulevaisuuden lupauksille mahdollisuuden osoittaa kykynsä entistä haasteellisemmissa ja
mielenkiintoisemmissa tehtävissä. Vahvaa rekrytointia jatketaan."
Yhtiön alkuvuosina hallituksen puheenjohtajana ja tuotekehitysjohtajana toiminut Ari
Heljakka siirtyy vastaamaan uusien liiketoimintojen kehittämisestä tittelillä Chief Strategy
Officer.
”Ohjelmistomme muuttaa organisaatioiden tavan kouluttaa ja kommunikoida. Tuote on
suunniteltu siten, että kuka tahansa osaa käyttää sitä. Tällainen äärimmilleen viety
yksinkertaisuus on vaatinut vahvan teknologia-alustan kehittämistä”, kertoo Heljakka.
Sitoutunut henkilöstö valmis haasteisiin
Dream Broker laajentaa johtoryhmänsä kokoonpanoa viidestä seitsemään. Yhtiö korostaa
yhdessä tekemistä ja osallistavaa päätöksentekoa.
”Kansainvälinen laajentuminen edellyttää ammattitaitoista johtamista ja vastuunkantoa.
Organisaation uudistamisen ja sitoutuneen henkilöstön myötä meillä on hyvät valmiudet
vastata kansainvälistymisen mukanaan tuomiin haasteisiin”, Mika Ahokas toteaa.
Yhtiön myyntijohtaja Kalle Valkama vastaa jatkossa yhtiön kaupallisesta ohjauksesta,
markkinoinnista ja kansainvälisten maayhtiöiden johtamisesta. Tuotekehitysjohtaja Jussi
Kyröhonka vastaa tuotekehityksestä. Lisäksi uusina johtoryhmän jäseninä aloittavat
kotimaan myynnin johtaja Ville Pellinen ja palvelutuotantoyksikön johtaja Jani Heino.
”Minulla on suuri luottamus ja usko yhtiöön. Tällä tiimillä ja kilpailukykyisellä tuotteella
pystymme laajenemaan kansainvälisille markkinoille, palvelemaan nykyisiä asiakkaita
entistä paremmin ja jatkamaan merkittävää kasvua myös Suomessa”, lupaa Ahokas.
Lisätietoja:
Mika Ahokas
Toimitusjohtaja
mika.ahokas@dreambroker.fi
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Tarkemmat tiedot yhtiön johtoryhmästä ja hallituksesta sekä painokelpoisia kuvia löytyy osoitteesta
www.dreambroker.fi/medialle.
Dream Broker on Internet-videoratkaisuihin keskittyvä suomalainen ohjelmistoyritys. Dream Broker tehostaa
merkityksellisen tiedon jakamista tarjoamalla ratkaisun ohjeistamiseen ja viestintään. Yrityksen strategia on kasvaa
merkittäväksi kansainväliseksi toimijaksi online-video-ohjelmistojen markkinassa vuoteen 2015 mennessä.
Liiketoimintamallin ydin on SaaS-pohjainen jatkuva palvelumalli, jossa asiakas maksaa palvelusta käyttöön perustuvan
vuosimaksun.
Päätuote on selainkäyttöinen Dream Broker -ohjelmisto Internet-videoiden tuottamiseen, jakamiseen ja hallintaan.
Sovellusalueita ovat tietojärjestelmien käyttöönotot, sovellusten ohjeistaminen ja käytön tuki, osaamisen kehittäminen,
muutoksen hallinta sekä viestintä. Keskeisimpiä hyötyjä ovat toiminnan nopeus, kustannustehokkuus, osaamisen
kehittyminen sekä kilpailuedun saavuttaminen. Vuonna 2007 perustettu Dream Broker työllistää yli 40 henkeä: yritys on
kasvanut 100 prosentin vuosivauhtia perustamisestaan alkaen. Yhtiöllä on yli 300 asiakasta. Liikevaihto vuonna 2011 oli
1,47 miljoonaa euroa. Vuoden 2012 liikevaihtotavoite on noin 3 miljoonaa euroa.

