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Julkaisuvapaa 

LEHDISTÖTIEDOTE – 17.1.2019 – Turku 

PayiQ jatkaa kansainvälistymistä Business 

Finlandin tuella 

PayiQ on hyväksytty toiselle kaudelle Nuoret 

innovatiiviset yritykset –ohjelmaan. Ohjelma 

tukee kansainvälisen liiketoiminnan 

kokonaisvaltaista kehittämistä. 

 

Nuoret innovatiiviset yritykset –ohjelman (NIY) 

päämääränä on lupaavien ja nopeasti kasvavien 

suomalaisten yritysten maailmanlaajuisen kasvun 

tukeminen. Ohjelmassa painotetaan yrityksen 

mahdollisuuksia nopeaan kansainväliseen kasvuun. Rahoituksen avulla yritys voi 

kehittää liiketoimintaansa kokonaisvaltaisesti. 

 

”NIY-ohjelmassa jatkaminen vahvistaa menestyksekästä kasvuamme. Rahoituksella 

on merkittävä vaikutus kansainväliseen liiketoimintastrategiaamme ja yhtiömme 

kehittämisessä entistä enemmän palveluorganisaatioksi. Palkittu lippu- ja 

maksuratkaisumme on jo laajasti käytössä Suomessa ja ohjelma tehostaa 

laajentumista kansainvälisille markkinoille. Olemme solmineet useita 

yhteistyökumppanuuksia, jotka auttavat oman toimintamme kehittämisessä entistä 

monipuolisemman ja kattavamman, mobiilin palvelualustan tarjoajana.  Palvelumme 

ovat jo käytössä mm. Venäjällä ja uusia mahdollisuuksia on avautunut etenkin Etelä-

Euroopassa sekä Lähi-idässä” kertoo PayiQ:n toimitusjohtaja Tuomo Parjanen. 

 

PayiQ kehittää älykkäitä pilvipohjaisia mobiililippu- ja maksuratkaisuja fiksuille 

kaupungeille, liikenneoperaattoreille ja tapahtumajärjestäjille maailmanlaajuisesti hyödyntäen  
Microsoft Azure-teknologiaa. Ratkaisumme tarjoavat saumattoman tavan matkustaa ovelta 
ovelle ja vapauden yhdistellä eri kulkuvälineitä ja tapahtumia samaan älypuhelimella tehtävään 

ostotapahtumaan. Avoimessa ekosysteemissä palvelun käyttäjät voivat vapaasti valita lukuisista 
maksutavoista heille sopivimman. Autamme julkisia ja yksityisiä palveluntarjoajia 
sujuvoittamaan liikkumisen palveluitaan, lisäämään niiden käytön kiinnostavuutta ja 
turvallisuutta sekä vähentämään maksunkeräämisen kustannuksia lisäten samalla 

asiakastyytyväisyyttä. PayiQ tuottaa älykkäille kaupungeille suunnattuja ratkaisuja yhteistyössä 
Business Finlandin kanssa sekä Microsoft CityNext-ohjelman jäsenenä. 

 
 

Lisätietoja PayiQ-ratkaisuista ja teknologialisensioinnista: 
 
Tuomo Parjanen 
CEO 
+358 500 528 295 

tuomo.parjanen@payiq.net 
 

 

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/startup/nuoret-innovatiiviset-yritykset-niy/
https://azure.microsoft.com/
mailto:tuomo.parjanen@payiq.net
mailto:tuomo.parjanen@payiq.net
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PayiQ 
Maariankatu 4 C 
FIN-20100 TURKU, Finland 
www.payiq.net 
 

      
 

 
 

Kansainväliset toimipisteet: 
 

 

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

Mr. Pavel Ishanov 
Area Manager 
info@iq-payments.ru  
Tel: +7(495)663-8025 
 

PayiQ AB Sweden 
Tegeluddsvägen 76 
11528 Stockholm, SWEDEN 

Mr. Timo Tuukkanen 
Area Manager 
timo.tuukkanen@payiq.net 
Tel: +358 45 666 7715 
 

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 Middle East and Africa 
Broadfolio MEA 
P.O. BOX 390405 
Dubai, UNITED ARAB EMIRATES 

Mr. Kimmo Kytösaari 
Area Manager 
kimmo.kytosaari@broadfolio.com  
Tel: +971 50 5580713 

 

http://www.payiq.net/
mailto:info@iq-payments.ru
mailto:timo.tuukkanen@payiq.net
mailto:timo.tuukkanen@payiq.net
mailto:petri.tschurbanoff@payiq.net
mailto:kimmo.kytosaari@broadfolio.
https://payiq.net/uutiset/?lang=fi
https://www.facebook.com/iqpayments
https://www.twitter.com/iqpayments
https://www.linkedin.com/company/iq-payments
https://www.youtube.com/channel/UCSsW5yOYrCh9laK0fRKKsVw

