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Parhaan hinnan lippu Fölin mobiilisovelluksesta
Turun
seudun
joukkoliikenne
Fölin
mobiilisovellukseen on lisätty uusi tuote, jonka nimi
on kuvaavasti Parhaan hinnan lippu. Lippu laskee
matkustajan
puolesta
edullisimman
hinnan
matkustusmäärän mukaan. Asiakkaan ei tarvitse
etukäteen tietää, miten paljon matkustaa – lippu
takaa aina edullisimman hinnan.
Tammikuun alusta lähtien Fölin mobiilisovelluksesta on
voinut ostaa Parhaan hinnan lippuja. Lippu maksaa aluksi ostaessa kertalipun verran eli 3
euroa, mutta hinta määrittyy osto- ja matkustuskertojen mukaan siten, että matkustaja saa
aina edullisimman mahdollisen lipun. Esimerkiksi jos asiakas ostaa vuorokauden sisällä
kolmannen kertalipun (3 x 3 euroa = 9 euroa), parhaan hinnan lippu muuttuu
vuorokausilipuksi (8 euroa). Hintakattoja on tällä hetkellä kolme: kertalippu, yhden ja
seitsemän vuorokauden lippu. Vaikka asiakas ei matkustaisikaan niin paljon, että seuraava
hintakatto tulee vastaan, hän ei myöskään häviä mitään.
”Parhaan hinnan lippu laskee asiakkaalle automaattisesti edullisimman lipun käyttöön
perustuen. Matkustajan ei tarvitse etukäteen tietää, minkä verran hän matkustaa ja mikä
lippu sopisi parhaiten matkustustarpeeseen. Kuuntelemme aktiivisesti asiakaspalautteita,
joissa sovellukseen on toivottu tällaista Tuplakortin tyyppistä tuotetta”, sanoo Fölin
kehittämispäällikkö Topias Pihlava.
”Föli on vanhin asiakkaamme ja olemme vuosien varrella päässeet toteuttamaan heille paljon
erilaisia uusia ominaisuuksia ja lipputuotteita sarjalipuista matkakorttien lataukseen.
Yhteistyö on ollut tiivistä ja hyvin hedelmällistä. PayiQ:n Ticketing as a Service -alusta
mahdollistaa joustavan ja monipuolisen lippuvalikoiman ja Föli on hyödyntänyt tätä hyvin.
Olemme myös iloisia, että loppukäyttäjät ovat ottaneet nopeasti käyttöön uudet tuotteet”
kertoo sovelluksen kehittäneen PayiQ:n toimitusjohtaja Tuomo Parjanen.

Föli - Turun seudun joukkoliikenne

on Turun kaupunkiseudulla toimiva
joukkoliikenteen tarjoaja. Kaupunkiseutuun kuuluvat Kaarina, Lieto, Naantali, Raisio, Rusko ja Turku.
Föli
vastaa
kaupunkiseudun
sisäisestä
sopimusliikenteestä,
jonka
Turun
seudullinen
joukkoliikennetoimisto suunnittelee ja hankkii. Liikennettä hoitavat sopimusliikennöitsijät.
Lisätietoja:
Turun kaupunki
Topias Pihlava, kehittämispäällikkö
Puh. 040 182 5842
topias.pihlava@turku.fi
www.foli.fi
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PayiQ

kehittää palkittua käyttäjätilipohjaista PayiQ TaaS® Ticketing-as-a-Service alustaa. Se
tarjoaa fiksuille kaupungeille, MaaS- ja liikenneoperaattoreille sekä 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
13 building 2 Oruzheiny lane, premise
VI, room 6
Moscow 125047, RUSSIA

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

PayiQ AB Sweden
Tegeluddsvägen 76
11528 Stockholm, SWEDEN

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

PayiQ Middle East and Africa
Broadfolio MEA
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Dubai, UNITED ARAB EMIRATES

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