Tehnoloogia tippsündmus Latitude59 on toonud Eestisse
investoreid 28st riigist
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Kaheteistkümnendat aastat toimuv tehnoloogia, ettevõtluse ja innovatsiooni konverents Latitude59 sai
eile hommikul Kultuurikatlas avapaugu. 16. ja 17. mail toimuvast üritusest võtab osa pea 2500 inimest
58 riigist, nende hulgas 270 investorit 28st maailma eri riigist. Latitude59 100 esineja seas on nii
ettevõtjaid, teadlaseid kui valdkondade tippspetsialiste.
Konverentsi live ülekannet vaata siit.
Konverentsi esimese päeva avas paneeldiskussioon ettevõtluse ja investeerimisfondide teemadel, kus
arutlesid Eesti Vabariigi President Kersti Kaljulaid, Põhja- ja Baltimaade varajase staadiumi ettevõtetele
keskendunud riskifondi byFounders juhtiv partner Eric Lagier, Prantsusmaa endine kultuuriminister ja
ettevõtlus- ning innovatsiooniminister, mh ka Bolti investeerinud riskikapitali ettevõtte Korelya Capital
asutaja Fleur Pellerin ja Dubai Future sihtasutuse visionäär ning rahvusvaheliste suhete juht Noah
Raford.
Avapäeval räägiti veel küberturvalisusest, juhi rollist tehnoloogiaettevõtetes, targa linna
kontseptsioonist ning plokis nimega “TransferWise presents: Improving STEAM-ed” arutleti STEAMhariduse võimalikku mõju noorele generatsioonile ning nende võimekust tulla toime tuleviku
väljakutsetega teaduse ja tehnoloogia vallas. Päevade jooksul astuvad lavale nii teadlased kui ka oma
ala eksperdid, et aidata mõista tulevikuvõimalusi tehnoloogia, äri ning ühiskonna arenguga seoses.
Esimese päeva pärastlõunal astusid lavale ka Balti riikide tõusvad tähed, ehk 6 idufirmat, mis on
viimase aasta jooksul ülikiiret kasvu näidanud. Oma ettevõtteid tutvustasid eAgronom, Scoro, CGTrader,
Giraffe360, Oxipit, LeapIn.
Kõigele lisaks jagasid päeva jooksul ettevõtete värsketele asutajatele kasulikke ideid äri eri teemadel
Karma riskiinvesteerimisfondi poolt korraldatud esinejad.
Täna, 17. mail astub lavale legendaarne investor Morten Lund, kes on viimase 20 aasta jooksul olnud
investoriks ja kaasasutajaks üle 200 ettevõttele, sealhulgas Skype, AirHelp ja Tradeshift. Lisaks pealaval
toimuvale jõuavad kuulajateni ka Eesti ning välismaiste idufirmade asutajate uskumatud lood nende
õnnestumistest ja läbikukkumistest ettevõtete käima tõmbamisel. Lavale astuvad näiteks Jobbaticali
asutaja Karoli Hindriks, byFounder asutaja Eric Lagier, Clue asutaja Ida Tin ning Prezi asutaja Peter
Halacsy.
Kahe päeva jooksul esineb 100 kõnelejat ülemaailma ja kohal on pea 2500 osalejat 58 erinevast riigist,
sealhulgas 270 investorit 28 erinevast riigist ja rohkem kui 700 startup’i esindajat. Esimest korda

konverentsi ajaloos on avatud “Meet Estonia” ala, kus tutvustatakse nii Startup Visat, E-residentsust,
Eestis töötamise võimalusi välismaalastele ning e-Estonia showroomi.
Täpsema konverentsikavaga saab tutvuda siin.
Kõrvalüritused on nähtavad siin.
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