
KAVERISOVELLUS
KUMPPANILISENSSI

VUOSIJÄSENYYS 



Oikeuttaa viestiä Kaverisovelluksesta omassa
toiminnassaan sisäisesti ja ulkoisesti

Näkyvyyttä Kaverisovelluksessa

Näkyvyyttä www-sivuilla

Näkyvyyttä somessa 

TARJOAMME



SISÄLTYY
Kaverisovelluksen käyttö omassa työssä / yhteisön hyväksi

Markkinointimateriaalien käyttö

Sosiaalisen kestävyyden konseptiin sitoutuminen ja käyttö
(valmistuu vuoden 2021 aikana)

Kvartaaleittain tiimin palaverit yhteisestä toiminnan
kehittämisestä Kaverisovelluksen avulla



VALMIS JA RAKASTETTU
RATKAISU

Ratkaisua on

testattu useissa

piloteissa ja laajasti

eri käyttäjien kanssa.

Webbiappi kerää

dataa, ja löytää

käyttäjälle sopivat

kaverit ja yhteisön.

Webbiappi on

maksuton

loppukäyttäjälle.



SOVELLUS TARJOAA 
Työkalu yksinäisyyteen

Ohjaa kumppaneiden palveluiden äärelle

Tavoittaa kohdeyleisön hyvin

Aktiivinen yhteisö

Hyvä brändiarvo 

Upea näkyvyys mediassa

Upea näkyvyys some-kanavissa

Orgaanisesti loistava näkyminen Googlen

haussa



Mukautuu yrityksesi liiketoimintaan

Automaattinen raportti käyttäjistä kvartaaleittain

Rajaton käyttäjämäärä

Kumppaneiden nosto

Turvallinen pankkitunnistautuminen

Nopea asiakaspalvelu

Mukautuu yrityksesi liiketoimintaan

Verkkoselainpohjainen tekniikka on käytettävissä kaikilla

älylaitteitta; puhelimilla, tabletilla ja tietokoneella.

VALMIS RATKAISU YRITYKSELLESI 



Räätälöidyt mittarit & visualisoinnit

Yrityskohtainen tietojen segmentointi

Tietojen päivitys halutulla syklillä

Implementointi- ja koulutuspalvelut

Yrityksen oma värimaailma

PERUSTOIMINTOJEN LISÄKSI



Kaverisovellus on suomalainen startup-yhtiö ja alustamme on
rakennettu alusta asti GDPR-yhteensopivaksi. 

Huolehdimme henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen
tietosuojaasetuksen (GDPR) mukaisen rekisteri- ja
tietosuojaselosteen velvoitteista ja ylläpidosta.

Suhtaudumme tietoturvaan vakavasti ja noudatamme aina alan
viimeisimpiä käytänteitä asiakkaidemme tietojen turvaamiseksi.
Palvelimemme sijaitsevat ETA-alueella.

TIETOTURVA JA GDPR



LÖYTÄÄ KAVERIN
Joka kolmas meistä suomalaisista haluaisi saada

lisää kavereita. Korona-aikana opiskelijoilta jää

solmimatta arvokkaita kaverisuhteita ja kokematta

uniikkeja ikäpolvikokemuksia. Sovellus auttaa

meitä löytämään kavereita ja kokemuksia.

Silloin kun sinulle sopii, siellä missä sinulle sopii,

etänä tai livenä



VISIO MISSIO
Visiomme – lisätä onnellisuutta ja
hyvinvointia – määrittää suunnan, jota kohti
kuljemme. Uskomme, että ihmisen ei kuulu
olla yksin. Otamme kuluttajien tarpeet ja
mieltymykset tarkasti huomioon
luodessamme uusia innovaatioita, jotka
auttavat meitä jokaista kokemaan
vähemmän yksinäisyyttä ja siitä heijastuvia
muita ongelmia. Haluamme tehdä
jokaisesta päivästä hieman paremman,
jokainen meistä voi olla onnellinen ja tehdä
toisen onnelliseksi.

Missiomme – taklataan yksinäisyys
yhdessä – on olemassaolomme syy.
Vastuullisuus ja yhteistyö hyvisten kanssa
on kaiken toimintamme ydin. Joka kolmas
suomalainen kokee yksinäisyyttä vuonna
2021 - tähän on saatava muutos!
Uskomme, että muutos saadaan aikaan
yhdessä ja modernin digitalisaation
keinoin. Sovelluksen avulla tutustut
helpommin uusiin ihmisiin ja olet osa
yhteisöä!



HINTA

199€/kk

Laskutusvaihtoehdot:

Kuukausittain

6 kk kerralla, jolloin 1kk ilmaiseksi

12 kk kerralla, jolloin 2kk ilmaiseksi



Arla@kaverisovellus.fi
+358(0)456 56 70 65

APP.KAVERISOVELLUS.FI
WWW.KAVERISOVELLUS.FI

https://www.instagram.com/kaverisovellus.fi/

https://www.facebook.com/Kaverisovellus/

http://app.kaverisovellus.fi/
http://www.kaverisovellus.fi/
https://www.instagram.com/kaverisovellus.fi/
https://www.facebook.com/Kaverisovellus/

