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Julkaisuvapaa 

LEHDISTÖTIEDOTE – 17.10.2018 – Turku 

Liiketoimintakaupan myötä PayiQ:n toiminta 

laajenee elämyspalveluihin 

 

PayiQ on ostanut tapahtumajärjestäjille 

suunnatun Eventmore-alustan kehittäneen 

Evenman Oy:n liiketoiminnan. Hankinnan myötä 

PayiQ pystyy tarjoamaan entistä 

monipuolisemmin liikkumisen ja elämysten 

palvelukokonaisuuksia. 

 

Kauppa vahvistaa PayiQ:n tarjontaa sen keskeisillä 

liiketoiminta-alueilla, joita ovat älykkäät kaupungit, 

maaseudun liikkumispalvelut ja turismi/elämyspalvelut. Erityisesti elämyspalvelujen ja 

eri palveluja ja tuotteita yhdistävien palvelukokonaisuuksien tarjonta tulee 

kehittymään ja laajenemaan. Samalla myös PayiQ:n sovellusvalikoimaa kasvaa, 

sovelluskaupoissa on jo saatavilla Eventmore-alustaan pohjautuva Asuntomessut-

sovellus. 

 

Eventmore-alustan ytimessä on tapahtumajärjestäjille, kaupungeille ja 

matkailukohteille suunniteltu oma muokattava tapahtumasovellus ja monipuolinen 

hallintaportaali. Sovellus auttaa asiakkaita saamaan tapahtumista enemmän irti 

tarjoamalla tietoa muun muassa ohjelmasta, aikatauluista ja liikkumispalveluista. 

Tapahtumajärjestäjälle se on varmatoiminen ja helppo työkalu tiedottaa tapahtumasta 

ja pitää yhteyttä yleisöön mobiilissa. 

 

”Tämä on todella hieno huipentuma Evenman Oy:n ja PayiQ:n syventyneelle 

yhteistyölle. Tämän kaupan myötä Eventmore-alusta pystyy tarjoamaan 

tapahtumajärjestäjille sekä heidän yleisölleen entistä kattavamman palvelun. Lisäksi 

Eventmore- sekä PayiQ-alustojen integraatio avaa uusia mielenkiintoisia 

mahdollisuuksia, esimerkiksi kaupunkien ja muiden julkisten yhteisöjen tapahtuma- ja 

liikkumispalveluiden yhdistämisen ja asiakaskokemuksen parantamisen” kertoo 

Evenman Oy:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Max Druey. 

 

”Evenman Oy:n liiketoiminnan ostaminen oli luonnollinen jatkumo oman toimintamme 

kehittämisessä entistä monipuolisemman ja kattavamman, mobiilin palvelualustan 

tarjoajana. Olemme jo aiemmin tehneet yhteistyötä Eventmoren kehittäjien kanssa ja 

olimme hyvin tyytyväisiä työn tulokseen. Integroimalla oman Ticketing as a Service -

alustamme Eventmoren teknologiaan voimme tarjota asiakkaille entistä parempaa 

palvelua. Käyttäjät saavat kaiken palvelun yhdestä sovelluksesta: 

tapahtumatiedotuksen sekä mahdollisuuden ostaa lippuja tai maksaa muita 
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tapahtumaan liittyviä tuotteita ja palveluja” kertoo PayiQ:n toimitusjohtaja Tuomo 

Parjanen. 

 

PayiQ kehittää älykkäitä pilvipohjaisia mobiililippu-, maksu- ja validointiratkaisuja 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. He voivat myös yhdistellä reittioppaita sekä 
yhteiskäyttöautojen, -pyörien tai tapahtumajärjestäjien palveluita yhteen. 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, Senior Partner 
+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 

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 
COO 
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 
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