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Capgemini Invent vahvistaa strategia-, teknologia- ja 

muotoilupalveluitaan uusilla maailmanluokan brändeillä 
 

 

Helsinki, 25.6.2021 — Capgemini Invent vahvistaa asemiaan uusilla osaajaprofiileilla. 

Viimevuotisen Altran-yritysoston yhteydessä Capgemini-konserniin liittyneet maailmanluokan 

brändit, frog ja Cambridge Consultants, integroituvat nyt osaksi Capgemini Invent -

liiketoimintayksikköä. Integraation vaikutus näkyy erityisen voimakkaasti kolmella Inventin 

osaamisalueella. Capgemini Inventin digi-, muotoilu- ja dataosaamiseen perustuvien Customer 

First-, Intelligent Industry- ja Enterprise Transformation -alueiden tavoitteena on luoda uuden 

sukupolven tuote-, palvelu- ja kokemustarjooma asiakkaiden liiketoiminnan kestävän kasvun 

tueksi.  

 

Luova suunnittelutoimisto frog kumppaneineen tuo Capgemini Inventin verkostoon 35 suunnittelustudiota 

lisää. Yhtenä merkittävänä ja palkittuna käyttäjälähtöisenä toteutuksena on frogin MeMedille rakentama 

innovatiivinen alustaratkaisu lääketieteellisen diagnosoinnin tueksi. Potilaiden vasta-aineita tutkitaan 

mahdollisen virus- tai bakteeritulehduksen varalta, ja ratkaisu mahdollistaa diagnoosin saamisen 15 

minuutissa. 

 

Cambridge Consultants on edelläkävijä uraauurtavien fyysisten, digitaalisten ja biologisten innovaatioiden 

suunnittelussa ja toteutuksessa, ja jonka integraatio Capgemini Inventiin nostaa konsernin 

suunnittelukapasiteetin uudelle tasolle. Tuoreita esimerkkejä Cambridge Consultantsin onnistumisista ovat 

Stratospheric Platforms Limitedille (SPLK) luotu maailman ensimmäinen lentävä antennijärjestelmä, joka 

toimittaa edullisen ja supernopean 5G-verkon päästöttömän lentokaluston välityksellä, sekä Ellumen uuden 

sukupolven COVID-19-testien pohjana toimiva uraauurtava tunnistusteknologia. 

 

“Capgemini on avainroolissa helpottamassa siirtymää matalan hiilijalanjäljen talouteen. Autamme 

organisaatioita saamaan kaiken irti digitalisaation mahdollisuuksista sekä uudistumaan ketterästi, jotta ne 

pystyvät tuottamaan aidosti merkityksellistä arvoa pitkällä aikavälillä”, kiteyttää Cyril Garcia, Capgemini 

Inventin CEO ja Capgemini-konsernin johtoryhmän jäsen. “Tänä päivänä kiehtovimmat 

muutosmahdollisuudet ovat ylimmän johdon tavoitteiden risteyskohdissa. Organisaatioiden yhtenäistyvät 

tarpeet ja kiinnostuksen kohteet vaativat toimia, jotka kattavat niin reaaliaikaisen markkinoinnin, toiminnan 

muutoksen kuin teollisuuden tuotekehityksen ja suunnittelun. Ainutlaatuisen laaja skaala monialaista 

asiantuntemusta tekee Capgemini Investistä lyömättömän kumppanin asiakkaiden liiketoiminnan kestävän 

kasvun rakentamisessa.” 

 

 
Capgemini Invent  
Capgemini Invent on Capgemini-konsernin digi-innovointiin, palvelumuotoiluun ja muutoshankkeisiin 
erikoistunut yksikkö, joka luo yritysjohdolle mahdollisuuksia visualisoida ja muovata liiketoimintansa 
tulevaisuutta. 36 toimistossa ja 37 luovassa studiossa toimivan Capgemini Inventin tiimissä työskentelee 
yli 10,000 strategian, datatieteen, tuotteiden ja asiakaskokemusten suunnittelun sekä brändinhallinnan ja 
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teknologioiden asiantuntijaa, jotka kehittävät uusia digitaalisia palveluita, tuotteita, kokemuksia ja 
liiketoimintamalleja yritystoiminnan kestävän kasvun tueksi. 

Capgemini Invent kuuluu olennaisena osana Capgeminiin, joka on globaali edelläkävijä organisaatioiden 
strategisten muutoshankkeiden kumppanina ja liiketoimintaa tukevien teknologisten ratkaisujen 
kehittäjänä. Capgeminin päämäärä vastuullisena sekä osallisuutta ja monimuotoisuutta vaalivana 
konsernina on tuoda ihmislähtöisesti suunnitellut ja käyttäjien tarpeisiin pohjautuvat ratkaisut yksilöiden 
ja organisaatioiden ulottuville. Syvästi monikulttuurinen Capgemini työllistää globaalisti 270.000 ihmistä 
lähes 50 maassa. Yli 50-vuotisen historiansa aikana Capgemini on ollut asiakkailleen luotettu ja 
kokonaisvaltainen kumppani strategiatyössä, liiketoimintamallien ja palveluiden muotoilussa sekä 
operatiivisten prosessien mahdollistajana. Laaja-alainen asiantuntemus pilvi-, tekoäly-, alusta- ja 
ohjelmistoratkaisuissa, data- ja verkkoyhteysosaamisessa sekä IT- ja tuotekehitysosaamisen 
yhdistämisessä ovat Capgeminin vahvuuksia nopeasti kehittyvällä teknologia-alalla. Capgemini-
konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 16 miljardia euroa. 
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