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Uusi syöttöliikenteen yhdistelmälippu HSL:n alueelle
Korsisaari-yhtiöt
ovat
laajentaneet
mobiilisovelluksensa
tarjontaa
lisäämällä
tuotevalikoimaan yhteislipun, jolla voi matkustaa
myös HSL-alueella.
Joulukuun alusta lähtien Korsisaari-sovelluksesta on voinut
ostaa Duo-lippuja, joihin sisältyy Korsisaaren kertalippu sekä
HSL-kertalippu. Liput ovat voimassa Nurmijärven ja
Helsingin välisillä matkoilla sekä käyttäjän valitsemilla HSLvyöhykkeillä. Näin asiakkaan ei tarvitse enää ostaa kahta erillistä lipputuotetta matkalleen.
Yhdellä ostolla asiakas saa kaksi erillistä lippua ja saa itse valita koska aktivoi liput käyttöön,
kuitenkin viimeistään kolmen tunnin päästä ostosta.
”On ollut mukava huomata, että yhteistyötä HSL:n kanssa on ollut helppo tehdä. Linjaautoyhtiön ja viranomaisen lippuyhteistyö on kuitenkin vielä melko harvinaista” kertoo
Korsisaaren sopimusliikennepäällikkö Ilkka Ojala, ja jatkaa: ”Korsisaari haluaa jatkossakin
kehittää sähköisiä tuotteita. Se on myös asiakkaan etu, kun heidän ei tarvitse maksaa
hinnoissa laitekustannuksia tai muita vastaavia kuluja. Nyt kolme vuotta käytössä olleet
mobiililiput lisäävät koko ajan suosiotaan.”
”Olemme innoissamme, että pääsimme toteuttamaan Korsisaarelle uudenlaista
lipputuotetta, joka vastaa käyttäjien tarpeisiin. Meidän Ticketing as a Service -alustamme
mahdollistaa hyvin moninaisten lipputuotteiden ja eri toimijoiden yhteistyökuvioiden
toteuttamisen. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia syöttöliikenteelle laajemminkin” sanoo
PayiQ:n toimitusjohtaja Tuomo Parjanen.

Korsisaari-yhtiöiden

toiminta on aloitettu Nurmijärvellä vuonna 1929. Tänä päivänä
Korsisaari-yhtiöt hoitavat muun muassa joukkoliikennettä, tilausajoja ja esteetöntä kuljetusta sekä
elämysmatka- ja ensihoitopalveluita. Joukkoliikenteen hoitamiseen liittyvä konsultointi ja
joukkoliikenteen tuotannonohjausjärjestelmät ovat osa Korsisaari-yhtiöiden toimintaa. Uusin
liiketoiminta Korsisaari-yhtiöissä on autokoulu.
Lisätietoja:
Korsisaari-yhtiöt
Antti Korsisaari, toimitusjohtaja
Puh. + 358 50 387 2611
Alhonniituntie 1, 01900 Nurmijärvi
antti.korsisaari@korsisaari.fi
www.korsisaari.fi
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PayiQ

kehittää palkittua käyttäjätilipohjaista PayiQ TaaS® Ticketing-as-a-Service alustaa. Se
tarjoaa fiksuille kaupungeille, liikenneoperaattoreille ja tapahtumajärjestäjille mahdollisuuden sekä
myydä että validoida lippuja mobiililaitteilla. Lippuihin voi yhdistää monipuolisesti matkoja ja
elämyksiä, kuten eri kulkuvälineitä, tapahtumia ja palveluja. Alusta myös kerää käytöstä ja
liikkumisesta tietoa, jota palveluntarjoaja voi käyttää parantaakseen käyttökokemusta sekä prosessin
tehokkuutta. PayiQ johtaa kehitystä kohti älykkäämpää ja käyttäjäystävällisempää liikennettä.
Lisätietoja PayiQ-ratkaisuista ja teknologialisensioinnista:
Tuomo Parjanen
CEO
+358 500 528 295
tuomo.parjanen@payiq.net
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

Mrs. Elena Baidakova
Area Manager
info@iq-payments.ru
Tel: +7 911 908 26 57

PayiQ AB Sweden
Tegeluddsvägen 31
11541 Stockholm, SWEDEN

Mr. Juha Ritala
Sales Manager
juha.ritala@payiq.net
Tel: +358 400 819 027

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
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