
Digitaalisten hankintaratkaisujen asiantuntija 

Cloudia on European Business Awards -kilpailun 

paras suomalainen yritys sarjassaan 

Cloudia on valittu Business of the Year -kategorian parhaaksi 

suomalaisyritykseksi 0-25 miljoonan euron liikevaihdon sarjassa. 

 

HELSINKI (16.9.2019) – Digitaalisia hankintaratkaisuja tarjoava Cloudia on valittu voittajaksi 

suomalaisten yritysten joukosta European Business Awards -kilpailun Business of the Year -

kategoriassa. Cloudia kilpaili 0-25 miljoonan euron liikevaihdon sarjassa. 

 

European Business Awards on yksi Euroopan suurimmista ja merkittävimmistä monialaisista 

yrityskilpailuista. Kilpailu nostaa esiin eurooppalaisen yritysmaailman huippuja, joiden joukkoon 

Cloudia on nostettu kategoriansa parhaana suomalaisena yrityksenä. Valinnoista vastaa 

itsenäinen tuomaristo, johon kuuluu talousmaailman johtajia, poliitikkoja ja tutkijoita. 

Valinnoissa käytetään kriteereinä poikkeuksellista talouskasvua, innovaatiostrategioita, 

markkinajohtajuutta sekä yrityksen saavuttamia tasaisia tuloksia.  

 

“Valinta ‘Business of the Year’ -palkinnon saajaksi on upea saavutus, ja olemme erittäin ylpeitä 

saadessamme tunnustusta yhtenä Suomen parhaista yrityksistä”, kertoo Are Saarinen, Cloudian 

toimitusjohtaja. “Palkinto on arvostuksen osoitus hyvästä työstä koko henkilöstöllemme ja kannustaa 

meitä jatkamaan kohti tavoitteitamme niin kotimaisilla kuin kansainvälisillä markkinoilla”, Saarinen 

jatkaa. 

 

Cloudia on saavuttanut vankan aseman Suomessa digitaalisten hankintaratkaisujen tarjoajana. 

Cloudia tarjoaa palveluitaan useille monikansallisille yhtiöille. Asiakaskuntaan kuuluvat muun 

muassa KPMG, Pöyry, Rejlers ja Tieto sekä julkisen sektorin toimijoista esimerkiksi Suomen 

valtioneuvosto, useat suomalaiset kaupungit, ministeriötä ja yliopistoja. 

 

“Tämä on merkittävä saavutus. Cloudia on huomattava markkinajohtaja alallaan, ja valinta parhaaksi 

suomalaisyritykseksi kertoo, että heidän toimintansa on innovatiivista, eettistä ja menestyksekästä. He 

ovat yksi Euroopan parhaista yrityksistä, ja toivotamme heille onnea finaalikierrokselle”, kommentoi 

Adrian Tripp, European Business Awards -kilpailun toimitusjohtaja. 

 

Cloudian kilpailu jatkuu joulukuussa Varsovassa, Puolassa, jossa kansallisista kategorioiden 

voittajista valitaan koko 2019 European Business Awards -kilpailun voittajat. Muiden 

kategorioiden suomalaisvoittajia ovat muun muassa Fira, Framery ja Invesdor. Suomessa vuonna 

2008 perustettu Cloudia toimii nykyään Suomessa sekä Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa. 

 

### 

 

https://cloudia.com/fi/
https://www.businessawardseurope.com/


Lisätietoja medialle: 

 

Are Saarinen, CEO, Cloudia 

 +358 50 042 4268 

are.saarinen@cloudia.fi 

 

Kuvia median käyttöön 

 

 

Cloudia Oy on modernien ja älykkäiden hankintaratkaisujen ja sopimuksenhallinnan 

digitalisoinnin kehittämisen edelläkävijä. Yritys tarjoaa tietoturvasertifioituja ja helppokäyttöisiä 

ratkaisuja hankintaprosessin, sopimuksen ja toimittajien hallintaan sekä digitaalisen 

markkinapaikan ostajien ja myyjien verkostoitumiseen, jossa hankintojen volyymi ylittää 

vuosittain jo yli 20 miljardia euroa. Cloudian dynaamiset, pilvipohjaiset palvelut auttavat yrityksiä 

vastaamaan digiajan haasteisiin ja hyödyntämään kasvavaa tiedon määrää yksinkertaisen 

tehokkaasti. Cloudian palveluita voidaan tuottaa Equinixin datakeskuksista viidestä maanosasta 

ja yli 200 solmupisteestä. Lisätietoja: www.cloudia.com. 
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