Lehdistötiedote 28.9.2015
Julkaisuvapaa
AutoMopus® ON KAIKKIEN AUTOLLA LIIKKUVIEN OMA ÄLYPUHELINSOVELLUS
Rengas puhki, jarrupalat lopussa, auto ei starttaa, tankki tyhjä, halkeama tuulilasissa, huolto tai
katsastus varaamatta? AutoMopus® on kaikkien autolla liikkuvien ilmainen älypuhelinsovellus,
joka auttaa tien päällä ja autoilijan arjessa. Sovellus yhdistää autoilijat ja autoalan toimijat
digitaalisessa maailmassa ja tekee autoilusta helpompaa.
Tällaista modernia työkalua on alalle kaivattu. Patrik Eriksson, yrittäjä, Auto Idis Oy
Tuli ladattua ja jo käytettyäkin. Suosittelen, niin tiedät mitä juuri sinun autoosi sopiva varaosa
maksaa. Sovelluksen käyttäjä AutoMopus® Facebookissa.
AutoMopus -sovelluksen avulla käyttäjä löytää helposti itseään lähellä olevat autokorjaamot,
varaosaliikkeet ja huoltoasemat. Hän voi pyytää tarjouksia korjaamoilta ja etsiä kussakin
tilanteessa valintakriteereihinsä nähden parhaan varaosan, auton korjauksen tai tankkauspaikan.
Esimerkiksi huoltokyselyn tekeminen korjaamolle on helppoa, koska lomakepohja on
sovelluksessa valmiina.
Palvelukokonaisuuteen kuuluvat myös uutiset sekä varaosiin ja huoltoihin liittyvät ajankohtaiset
tarjoukset. Kun käyttäjä luo sovellukseen oman profiilin, sovellus saa hänen autonsa tekniset
tiedot ja yksilölliset, kohdennetut palvelut ovat heti käytettävissä.
”Profiilin luonut käyttäjä voi myös kätevästi viestiä oman huoltamonsa kanssa, mikä AutoMopus pilottien mukaan on sekä autoilijoiden että autokorjaamoiden erityisesti arvostama ominaisuus
sovelluksessamme”, kertoo AutoMopuksen kehittäneen startup Eximap Oy:n hallituksen
puheenjohtaja Ville Lappalainen.

AutoMopus® MATKALLA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE
Jokainen autoilija tekee toistuvasti auton käyttöön ja huoltoon liittyviä valintoja ja kohtaa erilaisia
pulmatilanteita. ”Meillä on globaali ongelma, johon AutoMopus tarjoaa globaalin ratkaisun”,
sanoo Eximap Oy:n toimitusjohtaja Pasi Pohjala.
”Kansainvälisen markkinapaikan lisäksi bisneksemme on helposti skaalattavissa ja kopioitavissa
muille toimialoille. Lupaavien kasvunäkymien ansiosta olemme saaneet Eximapin toiminnan
kehittämiseen myös hyvin rahoitusta. Tavoitteemme on vuoteen 2020 mennessä olla maailman
johtava kohdennettujen markkinointiratkaisujen ja -palvelujen toimittaja autojen jälkimarkkinoilla.”
AutoMopus ratkaisee konkreettisen ongelman: Nyt autoilijat, autokorjaamot ja muut
palveluntarjoajat voivat kohdata digitaalisessa maailmassa. AutoMopus -sovelluksella on
selvää kansainvälistä bisnespotentiaalia. Lisäksi uskon vahvasti Eximapin tiimiin. Nils
Lagerström, bisnesenkeli, FiBAN
AutoMopus -palvelun koeajo Suomessa käynnistyi kesäkuussa 2015. Heinäkuussa AutoMopus tavaramerkki hyväksyttiin EU:ssa, ja Tekes myönsi Eximapille merkittävän tuotekehitysrahoituksen
kansainvälisen kasvun käynnistämiseksi ja uusien markkinoiden avaamiseksi.
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Joukkorahoituskampanja AutoMopus -älypuhelinsovelluksen kansainvälistämiseksi julkistettiin
Invesdorin sivuilla 21.9.2015. Tähän mennessä rahoitusta on kertynyt jo lähes 80 000 euroa
sijoittajilta viidestä maasta. Kiinnostavan lisäulottuvuuden kampanjaan tuo se, että Eximap on
valittu Suomen ensimmäisen maakunnallisten kasvuyritysten joukkosijoituskilpailun, Pirkanmaan
joukkorahoitusprojektin, finaaliin. Kilpailun voittaja ratkeaa lokakuun lopussa finalisteihin tehtyjen
sijoitusten määrän perusteella. Eximapin Invesdorin joukkorahoituskampanja päättyy 30.11.2015.
Marraskuussa Eximap tekee AutoMopus -älypuhelinsovellusta tunnetuksi Euroopan suurimmilla
tulevaisuuden autoja ja autoilua esittelevillä TU Automotive -messuilla Stuttgartissa Saksassa.
EXIMAP – YRITYS AutoMopus -SOVELLUKSEN TAKANA
AutoMopus -älypuhelinsovelluksen on kehittänyt tamperelainen, vuonna 2013 perustettu startupyritys Eximap Oy. Se tuottaa pilvipalveluja ja älypuhelinsovelluksia, jotka yhdistävät asiakkaan ja
palvelun tarjoajan. Eximapin avainhenkilöt ovat aikaisemmin toimineet Nokialla erityyppisissä
johtotehtävissä, ja lähes koko Eximap-tiimi on hankkinut ammattitaitonsa Nokian palveluksessa.
Yritys tunnetaan myös Calixhaku -autolämpösovelluksestaan.
AutoMopus® -PALVELU IN BRIEF
AutoMopus on monialustainen autoilijan hyötysovellus. AutoMopus on saatavilla Android
puhelimille ja taulutietokoneille, iPhonelle, iPadille ja Windows Phonelle. Lataa sovellus täältä.
AutoMopus -palvelun ominaisuudet:
Huoltokorjaamot – löydät sinua lähinnä olevat huoltokorjaamot
Tankkaus – löydät edullisimmat ja lähinnä olevat tankkauspaikat
Varaosat – löydät varaosat juuri sinun autoosi ja voit vertailla hintoja
Uutiset – näet uusimmat autoalan uutiset
Viestit – voit tehdä huoltokyselyitä ja vastaanottaa tarjouksia omalta korjaamoltasi
Profiili – voit helposti tarkastaa autosi tiedot
i – infossa voit antaa palautetta
AutoMopus asiakaspalvelu on avoinna arkisin klo 10-15, +358 469 236146, info@automopus.fi.
YHTEYDENOTOT JA LISÄTIEDOT:
Eximap Facebook ja Twitter, etunimi.sukunimi@eximap.com
Eximap Oy, hallituksen puheenjohtaja Ville Lappalainen +358 50 483 5311
Eximap Oy, toimitusjohtaja Pasi Pohjala +358 40 557 1076
Eximap Oy, markkinointipäällikkö Ida Lehtman +358 50 406 0094
AutoMopus® -logo: http://eximap.com/media
Tiedotus: noo&logos, Mia Salo +358 40 585 1158, mia.salo@noologos.fi
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