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Julkaisuvapaa 

LEHDISTÖTIEDOTE – 13.6.2017 – Turku 

PayiQ ja Wallasvaara tuovat uusia mobiilipalveluita 

Paavo Nurmi Games -yleisölle 

Paavo Nurmen kisoissa otetaan käyttöön täysin uudenlainen 

mobiilipalvelu, jolla yleisurheilufanit voivat osallistua 

kisoihin. Sovelluksella voi kätevästi seurata tuloksia ja 

tilastoja sekä ostaa kisalippuja. 

  

”Tuomme markkinoille ennennäkemättömän palvelukokonaisuuden, 

joka palvelee niin tapahtumanjärjestäjien, mainostajien kuin 

urheilufanien tarpeita. Mobiilisovelluksella voi seurata reaaliaikaisesti 

kisojen tuloksia, tutustua urheilijoihin ja tilastoihin, tarkistaa kisa-alueen palvelut ja aikataulut 

sekä ostaa liput kisoihin. Paavo Live -sovellus on uuden Audience Engage –konseptin 

ensimmäinen pilotti. Konseptin päämäärä on helpottaa seurojen ja tapahtumanjärjestäjien 

markkinointia tarjoamalla kohdennetun markkinointikanavan ja suoran yhteydenpidon fanien 

kanssa. Oheismyynnin järjestäminenkin on yksinkertaista, sovellukseen on integroitu PayiQ 

maksujärjestelmä. Loppukäyttäjille konsepti tarjoaa kiinnostavia ja palvelevia ominaisuuksia, 

jotka rikastavat kokemusta tapahtumasta ja lisäävät yhteenkuuluvuutta. Sovellus on yleisölle 

ilmainen ja kaikki tarpeellinen on yhden kirjautumisen ja pin-koodin takana.” kertoo 

Wallasvaara Engagen perustaja Martti Wallasvaara. 

 

”Yhteistyö Wallasvaaran kanssa on meille päänavaus tapahtumajärjestäjien suuntaan. 

Kehittämämme mullistava Ticketing-as-a-Service -alusta mahdollistaa siirtymisen 

perinteisistä lipuista dynaamisiin lipputuotteisiin ja yhdistelmäpalveluihin. Mobiiliratkaisuamme 

käytetään jo useissa eri kaupungeissa joukkoliikenteen lippupalvelujen toteuttamiseen. Nyt 

teknologiamme avulla on ennen näkemättömän helppoa luoda uudenlaisia 

palvelukokonaisuuksia ja yhdistellä eri liikkumismuotoja sekä palveluita kuten urheilukisoja ja 

muita yleisötapahtumia.” kertoo sovelluksen maksujärjestelmän kehittäneen PayiQ:n 

toimitusjohtaja Tuomo Parjanen. 

 

Wallasvaara Engage kehittää Audience Engage –palvelualustaa, joka tarjoaa 

tapahtumanjärjestäjille matalan kynnyksen työkalun ja ansaintavälineen yhteydenpitoon 2020-luvun 
mobiiliyleisön kanssa.  

 
Lisätietoja: 

 

  
Martti Wallasvaara, Toimitusjohtaja  
Puh. +358 400 722 237 

martti@wallasvaara.net 
 
Wallasvaara Engage 
Linnankatu 3, FIN-20100 Turku, Finland 
www.wallasvaara.net 

 

mailto:martti@wallasvaara.net
http://www.wallasvaara.net/
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PayiQ kehittää älykkäitä pilvipohjaisia mobiililippu-, maksu- ja validointiratkaisuja fiksuille 

kaupungeille, liikenneviranomaisille ja palveluntarjoajille maailmanlaajuisesti hyödyntäen Microsoft 
Azure-teknologiaa. Ratkaisumme tarjoavat saumattoman tavan matkustaa ovelta ovelle ja vapauden 
yhdistellä eri kulkuvälineitä ja palveluita samaan älypuhelimella tehtävään ostotapahtumaan. Avoimessa 
ekosysteemissä matkustajat voivat vapaasti valita useista maksutavoista ja surffailla eri palveluiden, 
kuten reittioppaan, yhteiskäyttöautojen ja tapahtumajärjestäjien, välillä. Autamme viranomaisia ja 

palveluntarjoajia sujuvoittamaan lippu- ja validointipalveluja, lisäämään niiden käytön turvallisuutta sekä 
vähentämään maksunkeräämisen kustannuksia lisäten samalla asiakastyytyväisyyttä. PayiQ on Microsoft 
CityNext Partner ja useiden SmartCity-ohjelmien jäsen. 

 
Lisätietoja PayiQ-ratkaisuista ja teknologialisensioinnista: 
 

Tuomo Parjanen 
CEO, Senior Partner 
+358 500 528 295 
tuomo.parjanen@payiq.net 
 
PayiQ 

Maariankatu 4 C 
FIN-20100 TURKU, Finland 
Puh. 02 480 842 67 
www.payiq.net 
 

      
 

 

 
 

 
 

 
Kansainväliset toimipisteet: 
 

 

PayiQ AB Sweden 
Tegeluddsvägen 31 
11541 Stockholm, SWEDEN 

Mr. Bo Hammarström 
CEO 
bo.hammarstrom@payiq.se 
Tel: +46 8 556 023 70 

  
PayiQ South Europe 
Calle Jacinto Benavente  
Nº 16 Local 20, Apt. 243 
29602 Marbella (Malaga), SPAIN 

Mr. Petri Tschurbanoff 
Territory Manager 
petri.tschurbanoff@payiq.net  
Tel: +34 902 018 121 
 

PayiQ North Africa 
5 Rue Abdullah Ibn Yassine 
Residence Ourida Apt.30 
90000 Tangier, MOROCCO 
 

Mr. Mohamed Lamrani 
General Manager 
m.lamrani@payiq.net  
Tel: (+212) 05.39.32.20.96 
GSM (+212) 06.61.57.57.95  

  
PayiQ Russia 
4-th Lesnoy per. 4 
125047, Moscow «Lesnaya Plaza» 

Mrs. Tatyana Kupetsk 
CEO 
info@iq-payments.ru  

Tel: +7(495)663-8025 
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