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Medigoo.com Inc. on yksi vuoden 2015 Red Herring Top 100 Europe Award
voittajista

LEHDISTÖTIEDOTE, 17.4.2015 - Helsinki, Suomi: Start-up yritys Medigoo.com Oy Inc. 
ilmoittaa tänään, että se on valittu Red Herring -lehden järjestämän yrityskilpailun yhdeksi  
voittajaksi. 

Red Herring Top 100 Europe kilpailun tapahtuma järjestettiin Amsterdamissa 13.4.-15.4.2015.
Lopuksi julkistettiin tämän vuoden Euroopan yritysten voittajat ja jaettiin palkinnot.

“Olemme erittäin tyytyväisiä, että tunnustettu Red Herring nimesi meidät yhdeksi Top 100 
Europe voittajaksi.”, sanoo Mika Karilahti, Medigoo Oy:n perustajajäsen ja 
toimitusjohtaja. ”Tämä on selkeä tunnustus ja vahvistus meille, että suunnitelmiemme 
toteutus koskien henkilökohtaisten ammattilaistason terveystestien myyntiä ja markkinointia 
etenee oikealla tavalla. Jatkamme viitoittamallamme tiellä entistäkin tarmokkaammin.”

Hi-Res kuva 1: Red Herringin toimitusjohtaja Alex Vieux (vas.) luovuttaa Top 100 Europe Award 
palkinnon Medigoo Oy:n perustajajäsenelle ja toimitusjohtajalle Mika Karilahdelle.
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Hi-Res kuva 2: Medigoo Oy:n perustajajäsenet Mika Karilahti (vas.) ja Marko Karhiniemi esittelevät 
Red Herring Top 100 Europe Award todistusta ja palkintoa.

Hi-Res kuva 3: Medigoo Oy:n perustajajäsenet Mika Karilahti (vas.) ja Marko Karhiniemi esittelevät 
Red Herring Top 100 Europe Award todistusta ja palkintoa.

###

Medigoo.com Oy Inc.
Medigoo  Oy  Inc.  myy  online-kaupassaan  kuluttajille  henkilökohtaisia  ammattilaistason  terveystestejä
osoitteessa www.medigoo.com/webstore sekä myös antaa kuluttajien käyttöön maksutta useamman tuhannen



sivun  tietokantansa,  joka  sisältää  erilaisten  sairauksen  kuvaukset,  oireet,  diagnoosit,  hoidon,  ja  hoitoon
käytettävät  lääkkeet.  Kirjoittamalla  vapaasti  valittavat  hakusanat  hakukenttään,  palvelu  listaa  hakusanoihin
parhaiten  vastaavat  artikkelit,  jonka jälkeen  käyttäjä  pääsee  tarkastelemaan artikkeleiden  sisältöä.  Monissa
tapauksissa artikkelit on myös linkitetty sairauden diagnosoimista varten sopiviin testeihin. Valikoimiin kuuluvat
mm.  taudin  diagnosoivat  pikatestit,  yleiset  terveystestitit,  sekä  geneettiset  testit  myöhemmin  kehittyvän
sairauden ennakkotodentamiseen. Medigoo on saanut kehitystoimintaansa tukea TEKESiltä ja Uudenmaan ELY-
Keskukselta.

Red Herring
Red  Herring  valitsee  yritysten  laajan  ehdokaslistansa  sadoista  innovatiivisimmista  yrityksistä  eri  puolilta
Eurooppaa.  Ehdokkaat  arvioidaan  20  eri  laadullisella  ja  määrällisellä  kriteerillä,  mm.  disruptiivisuus,
markkinoiden  koko,  konsepti,  tulos,  teknologinen  innovaatio,  sosiaalinen  arvo,  laadunhallinta,  strategian
toteuttaminen ja integroituminen omalla alallaan.

Finalistit 2015 Red Herring 100 Europe Award -tapahtumaan näistä valitaan perustuen niiden teknologiseen
innovaatioon, johdon osaamiseen, markkinoiden kokoon, sijoittajiin, asiakashankintaan, ja vakavaraisuuteen. 

Finalistit  pyydetään  esittämään  voittavan  strategiansa  Red  Herring  Europe  Forumiin  Amsterdamiin,  13.4-
15.4.2015. Top 100 Voittajat julkistetaan palkintojenjakotilaisuudessa illalla 15.4.2015. 


