innovatIIVISEN KASVUN VAUHDITTAJA – innovate to accelerate
Turku Science Park Oy edistää korkeakoululähtöisen osaamisen hyödyntämistä ja yritysten kilpailukykyä sekä synnyttää uutta liiketoimintaa
bioteknologiassa (BioTurku® - Life Science ja materiaaliteknologia) sekä tieto- ja viestintäteknologiassa (ICT Turku) ja uusiin innovaatioihin
perustuvassa ympäristöliiketoiminnassa. Turku Science Park Oy:n ICT-osasto keskittyy soveltavaan ICT:hen sekä terveys- ja hyvinvointiteknologiaan, joiden lisäksi uutena avauksena selvitetään innovaatiopohjaisen ympäristöliiketoiminnan mahdollisuuksia. Turun seudulla
tietotekniikan sovellukset liittyvät erityisesti terveyteen ja hyvinvointiin, bioteknologiaan, kieliteknologiaan sekä meri- ja metallialaan.

Turku Science Park Oy | Itäinen Pitkäkatu 4 B | 20520 Turku | Puhelin 02 880 3100 | Fax 02 410 1610 | www.turkusciencepark.com

innovatIIVISEN
KASVUN
VAUHDITTAJA

Tähtäimessä yhteisen
kasvun ja hyödyn sato
Korkean osaamistason liiketoiminta edellyttää yliopistojen ja korkeakoulujen,
yritysten sekä julkisen sektorin tiivistä kumppanuutta, jota Turku Science Park Oy
osaltaan rakentaa. Yhteistyö ja sen vauhdittama alueen elinkeinoelämän menestys palvelevat myös turkulaisten yliopistojen ja korkeakoulujen toiminnan
kehittämistä ja rahoitusta. Korkeatasoinen perus- ja jatkotutkimus on usein
lähtökohtana uusille tuote- ja palveluinnovaatioille, joiden kaupallinen hyödyntäminen vaatii käytännön verkottamis-, prosessikonsultointi- ja hankkeistusosaamista sekä liiketoiminnan eri osa-alueiden käytännön tuntemusta.
Elinkeinopoliittisena yhtiönä Turku Science Park Oy tukee tutkimuslähtöisen
ja osaamisintensiivisen liiketoiminnan kehittämistä Turun talousalueella. Turku
Science Park Oy on innovatiivinen, proaktiivinen ja kansainvälisesti tunnettu
toimija, joka edistää innovaatioiden kaupallistamista valituilla painopistealoilla.
Tarvelähtöisten palvelujen ja verkottuneen toimintatavan ansiosta tuotamme
asiakkaillemme merkittävää lisäarvoa.

Innovaatiosta liiketoiminnaksi
– Turku Science Park Oy palvelee
Turku Science Park Oy toimii strategisena kumppanina yliopistoille, korkeakouluille sekä niin toimintaansa aloittaville kuin jo toimiville, kasvuhakuisille
yrityksille.
Korkeaan teknologiaan ja osaamistasoon perustuvista liikeideoista jalostetaan
yrityksiä Turku Science Parkin hautomopalveluiden avulla. Uusia yrityksiä tuetaan liiketoimintasuunnitelman hiomisessa sekä kaikissa yritystoimintaan liittyvissä käytännön tilanteissa rahoituksesta immateriaalioikeuksiin ja markkinoinnista kansainvälistymiseen.
Kasvuhakuisille, kansainvälistymisestä tai muuten oman toimintansa ja osaamisensa kehittämisestä kiinnostuneille yrityksille tarjoamme kasvuyrityspalveluita kulloinkin hyödynnettävissä oleviin kasvuhankkeisiin ja niiden mahdollistamaan tukeen perustuen. Haluamme edistää poikkitieteellisten hankkeiden
toteuttamista ja valmennamme kansainvälisiin kumppanuus-, sijoittaja- ja
asiakaskontakteihin jopa esittämistaitoja myöten. Kokoamme esimerkiksi bioteknologia-alan toimijoita kansainvälisiin yhteisesiintymisiin ja tuotamme kansainvälistä markkinointimateriaalia Turku Science Parkin alueella toimivien
yritysten ja tutkimusryhmien osaamisesta. Tarjoamme korkeakouluille ja alan
yritystoimijoille hanke- ja rahoitusosaamista, oikeita kontakteja sekä hankkeiden koordinointipalveluja.

Pitkäjänteistä sparrausta

Kumppanina kansainvälistymisessä

Apua yrittäjän arkeen

BioCis Pharma Oy, toimitusjohtaja Lasse Leino:
Turku Science Park Oy:n pitkäjänteisen sparrauksen avulla valmistauduttiin rahoitushakuun ja
kehitettiin toimintaa niin strategisella kuin operatiivisella
tasolla. Kansainväliset kumppanuutemme ovat vahvistuneet kansainvälisissä bioalan sijoittaja- ja partnerointitapahtumissa.

Medbase Oy, toimitusjohtaja Kari Laine:
Yhdessä Turku Science Park Oy:n kanssa suunnitellut ja Finpron kanssa toteutetut kansainvälistymishankkeet loivat pohjan Medbasen tuottamien lääketietokantojen markkinoiden avaamiselle useissa Euroopan
maissa ja Lähi-idässä.

Abonano Oy, toimitusjohtaja Hannu Karhu:
Siirtyessäni tutkijasta yrittäjäksi hautomopalvelut olivat apuna monissa käytännön kysymyksissä. Sain neuvoja strategian
hiomiseen, mutta myös asiakkuuksien hoitoon, rahoitusvaihtoehtoihin ja
ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen.

Ideasta liiketoimintaan

Rahanarvoisia verkostoja

Kasvualustaa hankkeista

SXG Finland Oy, toimitusjohtaja Hannu Ylinen:
Elektrobit Oyj:n lakkauttaessa Turun toimipisteensä Turku Science Park Oy antoi hyvän tuen yrityksen perustamiselle. Hautomopalvelut auttoi etenkin liiketoimintasuunnitelman kirkastamisessa. Olemme hyödyntäneet
myös Enterprise Europe Network EEN:n palveluja.

ScanNanoTek Oy, Chief Operating Officer Andrei Pavlov:
Turku Science Park Oy:n avulla pääsimme mukaan EU-rahoitteiseen ohjelmaan, jossa tarjoutui
mahdollisuus käyttää korkeatasoisen nanolaboratorion suunnittelu- ja valmistuspalveluja
maksutta. Tuotteen toiminnallisuus tuli
osoitetuksi ja saimme merkittävän
pääomasijoituksen.

Neoxen Systems, toimitusjohtaja Esa Tervo:
Neoxenin valttikortti on Turku Science Park Oy:n kautta löytyneessä EUREKA-projektissa kehitetty Neoxen QX-sovellusalusta, jolle asiakkaille räätälöidään toimialakohtaisia ratkaisuja. Hautomosta
yritys sai hyvän lähdön ja vaikka tuosta vaiheesta on jo vuosia, yhteistyömme jatkuu edelleen.

Tutustu referenssitapauksiin tarkemmin: www.turkusciencepark.com

Hankkeet asiakkaiden
tavoitteiden toteuttajina
Suuri osa toiminnastamme perustuu julkisen sektorin, esimerkiksi ministeriöiden, Tekesin ja EU:n rahoittamiin hankkeisiin. Yritykselle tai tutkimukselle
hankkeeseen osallistuminen on päätös, jolla parhaimmillaan voidaan edistää
sen omien strategisten tavoitteiden toteuttamista.
Turku Science Park Oy on riippumaton ja puolueeton asiantuntijayritys. Palvelumme ovat asiakkaalle pääsääntöisesti maksuttomia ja olemme edistäneet
korkeaan osaamiseen perustuvaa pk-yritysten liiketoimintaa yli 20 vuotta.
Testaa meidät, ota yhteyttä! Katsotaan, miten käytettävissä olevat
palvelut ja hankkeet voivat palvella juuri sinun yrityksesi tai ideasi
vauhdittamista.
Turku Science Park Oy koordinoi Suomen bio- ja lääkealan palvelusektorin kolmevuotista kansainvälistymishanketta. Tekesin rahoittamaan kokonaisuuteen osallistui kolme turkulaisyritystä. Yhteishankkeen tuloksena yritysten kansainvälinen liiketoiminta kasvoi noin 50 %.
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