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SUNDUKA HAKEE MYYNTIPARTNEREITA CARDU-TIIMIIN
Suomalainen Sunduka Oy on mobiiliohjelmistoyhtiö, jonka vahvuuksia ovat mobiilimarkkinointi ja -viestintä.
Palveluillamme yritysten ja ihmisten päivittäinen viestintä ja asiointi on helpompaa ja hauskempaa. Sundukan
strateginen tavoite on nopea kansainvälinen kasvu ja toimimme Suomen lisäksi jo kuudessa maassa. Suomalaiseen
osaamiseen, asiantuntemukseen ja tietoturvallisuuteen luotetaan ympäri maailmaa. Ne ovat myös Cardumobiilialustan vahvuudet.
Haemme Cardu-mobiilikorttiratkaisujen myyntiin itsenäisiä yrittäjähenkisiä myyntipartnereita Suomeen ja myös
kansainväliseen myyntityöhön
Cardu
Cardu on Suomessa kehitetty mobiilimarkkinoinnin ohjelmistoalusta. Siinä yhdistyy yrityksen mobiili sisällönhallinta,
jakelu, toimenpiteiden analyysit, käyttäjärekisterin hallinta sekä valmis, nopeasti kasvanut Cardu-kuluttajayhteisö.
Cardu-mobiiliratkaisun käyttöönotto ei ole pitkäkestoinen ICT-investointiprojekti, vaan nopeimmillaan sen voi ottaa
käyttöön kolmessa päivässä. Suomessa Cardun mobiiliyhteisö on yksi suurimmista ja kasvu on nopeaa.
Yritysasiakkaalle voit tarjota Cardu-mobiilikorttiratkaisua, jolla se kustannustehokkaasti, helposti ja nopeasti luo ja
siirtää sekä kanta-asiakas- että jäsenkortit älypuhelimiin. Cardulla voitat yritysjohdon puolellesi viimeistään sen
markkinoiden parhaalla analyysiosiolla. Se ohjaa muokkaamaan markkinointitoimia tulosten mukaan ja siten
kiihdyttää markkinoinnin tehoa. Sundukan Cardua käyttävät sadat yritykset ja kysyntä on kovassa kasvussa. Kun
kuluttaja ottaa käyttöön ensimmäisen Cardu-mobiilikorttinsa, niin seuraavat kortit ovat vain klikkauksen päässä. Tästä
hyötyvät uudet Carduun siirtyvät yritysasiakkaat.
Myös kuluttajat ovat ottaneet Cardun omakseen. Joka toinen minuutti joku lataa yrityksen Cardu-mobiilikortin, ja tahti
on kiihtymässä. Cardun älypuhelimeensa ilmaiseksi ladannut kuluttaja hyödyntää helposti eri yritysten Carduasiakasetuohjelmia.
Haemme viittä myyntipartneria myymään Cardu-mobiilipalveluja
Toivomme että uskot, että maailmaa voi muuttaa teknologiaan perustuvilla palveluilla. Et lupaa liikoja ja pidät sen
mitä lupaat. Olet positiivinen, yrittäjähenkinen ja kokenut myynnin ammattilainen. Ymmärrät yritysten markkinoinnin
ja myynnin tarpeita ja myynnin ammattilaisena osaat kuunnella sekä kommunikoida mobiiliasioinnin mahdollisuudet
yritysjohdon kielellä. Sinulla on vahva näyttö tuloksellisesta myyntityöstä jota jatkat Cardun myyntipartnerina.
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Tavoitteena globaalit markkinat
Kansainvälisillä markkinoilla kommunikoit luontevasti myös englanniksi. Olet parhaimmillasi paineen alla ja uskot
itseesi. Pysyt aikatauluissa muuttuvassa ympäristössä. Sinulla on asiakasverkostoja ja kokemusta jollakin seuraavista
toimialoista: Kauppa, palvelut, ravintola-, hotelli-majoitusala, liitot, jäsenjärjestöt ja urheiluseurat tai
nettikauppa( SME Cardu Web Shop)
Tunnistitko itsesi ja tunsitko sykäyksen?
Ota yhteyttä 17.4.15 mennessä. Kartoitetaan yhdessä oma erityisosaamisesi ja haetaan sinulle sitä vastaava rooli
myyntipartnerien tiimissä. Työskentelet osana itsenäistä partnerimyyjien tiimiä ja tukenasi ovat Cardun kehitystiimi ja
yrityksen toimiva johto.
Tarjoamme valituille yrittäjähenkisille myynnin osaajille Cardu Champion -koulutuksen ja mahdollisuuden olla
kasvattamassa Cardun mobiiliyhteisöä jossa on jo satoja yrityksiä ja satojatuhansia kuluttajia. Alkuun pääset
kiinnostavalla valmiilla asiakasportfoliolla.
Tule ja hurmaa meidät. Ryhdy näköalapaikalta rakentamaan globaalia mobiliiasiointia.
Cardun tuottamaa palvelua on ilo myydä koska sekä kuluttajalla että markkinoivilla yrityksillä on siihen tarve.
Lisätietoja: Mika Hyvönen, CEO, Sunduka Oy, puh. +358 40 869 1819 tai mika.hyvonen@sunduka.com
www.cardu.com
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