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Därför är Öresundsregionen framtiden
för global fintech
Öresundsregionen står för 27% av Danmark och Sveriges samlade BNP och
har vuxit till en av norra Europas viktigaste områden för utveckling.
Regionens styrka är dess innovation och kompetenser, inte minst med 14
utmärkta universitet till nära hands.
Med sin geografiska placering och framåtanda är det inte konstigt att
Öresundsregionen spås bli den snabbast växande i Sverige under de
kommande 20 åren. De områden där de största möjligheterna tycks uppstå
från är bland annat clean tech (företag som sysslar med utveckling,
produktion och processer inom hållbar energi, koldioxidminskning i
energiproduktionen och liknande), life science (universitet, sjukhus och
företag inom medicinsk teknologi, bioteknik och läkemedel med fokus på
forskning och utveckling), kreativa branscher, maritima företag, affärsservice
samt informations- och kommunikationsteknik.
2012 öppnades portarna för Media Evolution City i Malmö, ett stenkast från
Malmö Centralstationen som kör direkttåg till Hovedbanegården i
Köpenhamn. MEC blev en hubb för media- och teknikföretag i regionen och
ett visuellt fönster för framtiden i regionen. Nu har MEC växt sig stor och fler
andra hubbar runt omkring Köpenhamn och västra Skåne har startats.
I Danmark har Copenhagen FinTech startats, vilka har som mål att bli en av
de globalt ledande hubbarna inom fintech. Denna vision ligger i linje med
den utveckling Öresundsregionen genomgår. Även i svensk regi har en hubb
för fintech startats av svenska entreprenörer och företagsledare, Øresund
Fintech. De säger själva att regionen innehåller mycket spjutspetsteknologi
för fintech.

Plexian är med bland andra Crunchfish, Collab och Pej medlemmar i Øresund
Fintech. Framtiden ser ljus ut för fintech i Öresundsregionen, med flera
innovativa företag som verkar på båda sidor sundet. När samarbetena mellan
bolagen på båda sidor sundet kommit igång på riktigt finns det stora
förutsättningar för att Öresundsregionen kan bli en av de ledande platserna
för fintech globalt.

Plexian® is a mobile-first FinTech who will that empowers consumers to
make better decisions. We have a solid experience from the financial industry
and combine that with an entrepreneurial mind. Our vast network allows us
to work with the best service providers for the Plexian platform. We are
Making Fans!
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