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JULKAISUVAPAA 

Tietoa suoraan karavaanareiden taskuun!  
Karavaanarin tarvittava tieto nyt yhdessä paikkaa.  
 
Suomen ensimmäinen karavaanarien oma mobiiliapplikaatio, eli 
appsi, KARAVAANARI 24/7 on julkaistu. Karavaanarit pääsevät 
yhdestä ja samasta paikasta katselemaan harrastukseen liittyviä 
tärkeitä asioita.  

Appsi on ladattavissa ILMAISEKSI osoitteessa 
www.apps4tablet.com/a4t210.html tai käyttämästäsi AppStore tai 
GooglePlay -kaupoista.  

KARAVAANARI 24/7* appsissa on mm. tulevat tapahtumat ja alan 
uutishaut, yhteistyöyrityksiä, kirjaudut SFC Karavaanarit jäsentietoi-
hin, löydät lähimmät OTTO-automaatit, matkaparkit, SFC-alueet, voit 
lukea alan lehdet ja -julkaisut ja paljon, paljon muuta. 

Lisäksi appsista löytyy SOS-paikannin. Tästä on suuri apu, jos esi-
merkiksi auto rikkoontuu matkan aikana, joudut onnettomuuteen tai 
onnettomuuden silminnäkijäksi. Ominaisuuden avulla sinut paikan-
netaan helposti. Voit kertoa myös muille karavaanareille missä tar-
kalleen ottaen olet. Toiminnon avulla löydät helposti takaisin halua-
maasi paikkaan ja se voi parhaimmassa tapauksessa pelastaa jopa 
ihmishenkiä.  

Appsit hyödyntävät älylaitteiden sisäänrakennettuja ominaisuuksia, joiden avulla liikkuminen helpottuu ja saat tärkeät tiedot juuri 
silloin, kun niitä eniten tarvitset. Älypuhelimet tai tablet -tietokoneet ovat tulleet meidän jokaisen taskuun ja liikkuvat mukanam-
me, missä mekin - KARAVAANARI 24/7* tuo niihin SISÄLTÖÄ.  

Tämän päivän mediakenttä on kasvanut valtavan laajaksi kokonaisuudeksi ja meidän on entistä vaikeampi löytää viestivirran 
seasta haluamamme tiedot, viestit ja uutiset. Lataamme omiin älylaitteisiimme sellaisia sovelluksia, joista on meille itsellemme 
hyötyä ja iloa. Laitteemme ovat siis hyvinkin henkilökohtaisia ja tämä suuntaus on tehnyt entistä tarpeellisemmaksi saada eri 
aloille ja kiinnostuksen kohteille tarkoin kohdennettuja ja keskittyneitä appseja. Haluamme, että kiinnostuksemme kohteet pysy-
vät mukana siellä missä liikummekin – taskussa.  

	  

Apps4Tablet Ltd.	  on suomalainen yritys, joka on viime vuosien aikana kasvanut markkinajohtajaksi viestintäappsien 
julkaisijana. Apps4Tablet Ltd on julkaissut uusia, menestyneitä, brändiä ja viestintää tukevia appseja niin liike-, yhteisö- sekä 
harrastetoimintoihin. Menestyneen appsin takana on ymmärtämistä, keskittymistä, teknisiä taitoja, näkemystä ja innovatiivisuut-
ta. Apps4Tablet Ltd. tarjoaa tuon ammattitaidon, kokemuksen, välineet ja alustan, että pysyt mukana teknisessä ja viestinnälli-
sessä kehityksessä. Seuraamme ympäristömme käyttäytymistä ja olemme mukana siellä, missä kaikki muutkin ovat - keskuste-
lupalstoilla, blogeissa, kuva- ja videopalveluissa jne. 

Apps4Tablet Ltd. on mukana jokaisen arkipäivässä ja taskussa - älylaitteissa.  

Mikäli haluat oman viestisi asiakkaasi taskuun, ota yhteyttä www.apps4tablet.com 

Lisätietoja tj AP Kuismin.	  ap.kuismin@apps4tablet.com, p. 050 4043202.	  


