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Ohjelmistoyhtiö Sunduka lanseeraa uuden
Cardu Manager -mobiilipalvelualustan Suomeen
– tavoitteena kansainväliset markkinat
Ohjelmistoyhtiö Sunduka lanseeraa uuden yritysten mobiilimarkkinointiin tarkoitetun Cardu
Manager -mobiilipalvelualustan ensimmäisenä Suomeen. Cardu Manager on pilvipalvelu, joka tuo
yhteen paikkaan yrityksen mobiilin sisältöhallinnan, jakelun, analytiiikan sekä
käyttäjärekisterihallinnan. Palvelu on ainutlaatuinen myös maailman mittakaavassa ja on kokonaan
Suomessa kehitetty. Cardu Manager -palvelun avulla yritykset, järjestöt ja erilaiset organisaatiot
voivat hoitaa tehokkaasti oman mobiiliviestinnän asiakkailleen. Sundukan strategisena tavoitteena
ovat kansainväliset markkinat. Yhteistyöneuvottelut ovat jo käynnissä Pohjois-Euroopassa ja
Yhdysvalloissa.
Cardu Manager -pilvipalvelu on osa jo aiemmin lanseerattua Cardu ohjelmistoalustaa, joka on jo
nyt yksi Suomen suurimpia mobiiliasiointipalveluita. Cardu ratkaisua hyödyntää jo 250
yritysasiakasta mm. Kesko K-Plussa, Linnanmäki, Vattenfall ja Rax-ravintolat. Myös Cardun
kuluttajamäärät ovat vahvassa kasvussa ja lähestyvät jo 150.000 tavoitteen rajaa Suomessa.
Cardu toimii kaikissa älypuhelimien käyttöjärjestelmissä.
Sundukan toimitusjohtaja Mika Hyvönen toteaa: ”Enemmistö suomalaisista omistaa jo
älypuhelimen ja odottaa yrityksiltä palveluja mobiilissa. Olemme ylpeitä voidessamme tuoda Cardu
Manager -palvelumme ensimmäisenä suomalaisille yrittäjille ja yrityksille. Enää mobiilipalvelun
rakentaminen ei ole pitkä IT-projekti vaan käyttöönotto on nopeaa ja helppoa. Haluamme tarjota
pilvipalveluna yrityksille ja järjestöille huipputasoisen alustan, jolle rakentaa omat
mobiiliasiointipalvelut sekä hyödyntää markkinoiden parasta mobiilianalytiikkaa. Palvelussa yritys
luo oman mobiilinäkymän, jota voi päivittää ja jakaa reaali-aikaisesti asiakkailleen suoraan Cardu
sovellukseen. Näin yritysten ei välttämättä tarvitse kehittää omaa sovellusta ja kuluttajat löytävät
palvelut kätevästi yhdestä paikasta.”
”Sunduka ja sen yhteistyökumppanit edustavat uudenlaista tapaa tehdä asioita, jossa uskalletaan
kokeilla uutta ja parannetaan asiakaskokemusten pohjalta palvelua jatkuvasti. Nykyinen Cardu
Manager on puhtaasti asiakaspalautteen pohjalta rakennettu. Yritysten on nyt oltava rohkeita ja
lähdettävä ottamaan askeleita mobiilissa”, kommentoi toimitusjohtaja Hyvönen.
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Sunduka Oy
Sunduka on suomalainen ohjelmistoyhtiö, joka toimii mobiilimarkkinoinnin ja – viestinnän alueella. Sundukan tavoitteena
on tehdä ihmisten päivittäisestä viestinnästä ja asioinnista hauskempaa sekä helpompaa. Yrityksille Sundukan Cardu- ja
Ringi-mobiilipalvelut tarjoavat ainutlaatuisen, tehokkaan ratkaisun mobiilimarkkinointiin ja –asiointiin. Sundukan
palvelujen asiakkaina on jo useita satoja yrityksiä ja kysyntä on kovassa kasvussa. Sunduka tähtää mobiilimarkkinoinnin
palveluillaan globaaleille markkinoille.

