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Life Style Invest Oy:stä Cardu-alustan uusi jälleenmyyjä

Life Style Invest Oy ja Sunduka Oy ovat solmineet Cardu-alustan jälleenmyyntisopimuksen.
Sundukan Cardu-alustalla yritykset ja yhteisöt käyvät mobiililla vuoropuhelua asiakkaiden ja
sidosryhmiensä kanssa. Pilvipalveluna toimivalla Cardulla on jo neljännesmiljoona käyttäjää ja noin
700 000 asiakassuhdetta, joita 300 yritystä, järjestöä ja yhteisöä hyödyntävät omilla Carduillaan.
Vtj Sami Nousianen Sundukasta kertoo, että “Yritykset arvostavat ettei Cardun käyttöönotto vaadi
ITC-investointeja ja että käyttökuntoon sen saa jopa tunneissa. Yritys voi olla aidosti
asiakasohjautuva kun asiakasreaktiot ovat heti nähtävissä Cardu-managerilla.” Sami muistuttaa myös
miten asiakkaat kokevat Cardun: “Asiakas itse valitsee kenen kanssa, milloin ja missä haluaa
vuoropuhelua käydä. Cardua käyttävät ovat myös päässeet eroon lompakossa pullottavista kantaasiakas- ja etukorteista. Ja kännykkähän meillä kaikilla on aina mukana.”
Life Style Invest Oy:n toimialana on suurten hankkeiden ja tapahtumien ideointi, konsultointi,
koordinointi ja markkinointi. Toiminta on käynnistynyt hyvin ja isoja ja kiinnostavia hankkeita on jo
kymmenkunta, mm. kulttuurin saralla. Yritys tähtää myös Aasiaan, USA:han sekä Eurooppaan.
Life Style Invest Oy:n toimitusjohtaja Mikko Vanni odottaa innokkaana monipuolisen Cardu-alustan
hyödyntämistä. “Ei riitä että jaetaan informaatiota ja mainostetaan asioita, vaan on myös tärkeää
kuulla osallistujien ääni. Oli se sitten tilauksia, palautetta, äänestämistä tai arvontoihin osallistumista.
Arvokasta on myös mahdollisuus maksaa Cardulla vaikkapa pääsylippuja tai kohdistaa viestejä
valituille ryhmille. Voimme toimia myös only-by-invitation ja rajata osallistujat, vaikka yksi Cardun
hienouksista onkin että jokainen voi ladata puhelimeensa eri tahojen etu- ja jäsenyys- ja muita
ohjelmia. Yleensähän haetaan laajaa kontaktipintaa ja sitä Cardulla jo onkin näyttävästi”, kertaa
Mikko Vanni.
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Sunduka on suomalainen ohjelmistoyhtiö, joka kehittää mobiilialustoja markkinointiin ja viestintään. Modernit ja
tehokkaat Cardu- ja Ringi-mobiilialustat markkinointiin ja -asiointiin tekevät päivittäisestä viestinnästä ja asioinnista
helppoa ja hauskaa. Sunduka tähtää palveluillaan globaaleille markkinoille ja se toimii nyt jo useassa maassa. Sunduka
on suomenkielinen murresana. Se tarkoittaa matka- tai aarre-arkkua johon laitetaan arvoesineet matkalle lähdettäessä .
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