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Joo, nähdään kohtaHemingwayssa!



VirallinenVirallinen
kohtaamis-kohtaamis-
paikkapaikka

APP . KAVER I SOVE L LUS . F I



Kokeile heti!Kokeile heti!   

app.kaverisovellus.fiapp.kaverisovellus.fi

  Miten löytääMiten löytää
seuraa oluelle?seuraa oluelle?

Missä voin tavataMissä voin tavata
uuden kaverin?uuden kaverin?



kaverisovelluskaverisovellus

www.kaverisovellus.fi
app.kaverisovellus.fi

MITEN
LÖYTÄÄ 

 YSTÄVÄ?

K18 sovellus
auttaa ystävän

ja kaverin
löytämisessä ja
ohjaa palvelujen
ja tapahtumien

luokse. 



Taklataan Kaverisovelluksen
avulla yksinäisyyttä 

VISIO

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.

MISSIO

Missiomme – taklataan yksinäisyys yhdessä –

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



Ratkaisua on testattu useissa piloteissa ja
laajasti eri käyttäjien kanssa.

 

Sovellus kerää dataa, ja löytää käyttäjälle
sopivat kaverit ja yhteisön.

 

Sovellus toimii puhelimilla, padilla ja
tietokoneella, eikä sitä tarvitse ladata
erikseen.

Sovellus on maksuton loppukäyttäjälle.

Valmis ratkaisu 
 



Tee kaverikutsu
app.kaverisovellus.fi

Joo, nähdään kohtaHemingwayssa!
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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
 



MITEN EDISTÄÄ KUMPPANIN TOIMINTAA?

Toimii mainosalustana ja tietokanavana modernilla
tavalla --> etsi kaveri kahville tai tietovisaan.

Auttaa tavoittamaan kuluttajan ja ohjaa asiakkaan
haluttuun kohteeseen --> virallinen kohtauspaikka

Moderni brändin viestin väline ja uudenlainen
inbound-markkinointitapa.Tavoittaa kohderyhmän
hyvin.

Vastuullinen sosiaalisuus - inhimillinen tapa toimia

Mihin appia voi käyttää?



Virallinen kohtauspaikka mihin
ohjataan käyttäjiä

Oma tila: pöytä ja tuolit mikä
osoitettu Kaverisovelluksen
kavereille

Esiintyykö Ystävyyslähettiläs Eroma
Hemingwayssa Kaverisovellus-
iltoina?



Hemingways toimii virallisena
kohtauspaikkana - lähettiläät

viestivät

MIKÄ ON YSTÄVYYSLÄHETTILÄS?

Toimii syöttäjänä kaverille - kertoo ja
vie viestiä eteenpäin.

Auttaa tavoittamaan yksinäisyydestä
kärsiviä positiivisella tavalla.

Moderni tapa toimia brändilähettiläänä
ja kirkastaa ravintolan omaa, sekä koko
ketjun imagoa. 

popartisti Eroma
Émi

Émipupulandia jenni rotonen 

näyttelijä anna-maija tuokko 

Emilia vuorisalmi



millaisiamillaisia
käyttäjiä?käyttäjiä?

Juha50
Hämeenlinna 

50v. Mies

Hämeenlinnasta.

Parisuhteessa ja

lapsiakin on. Kiltti ja

rauhallinen luonne.

tykkään liikkua

luonnossa, kävellen tai

pyörällä 

Nona 35
Kellokoski

Olen naurava,

sosiaalinen introvertti.

Harrastan pelaamista

(PC ja PS4), henkistä

kehittymistä,

politiikan seuraamista

sisustamista ja

rakentamista. 

Katja 43v.
Keski-Suomi

Juttuseuraa vailla.

43v.Ajatuksia ois kiva

jakaa muitten

kanssa.Kissarakas ja

lapsiakin kertynyt. 

Nämä ovat sovelluksen
käyttäjien profiilitekstejä.



yli 4000 käyttäjää
kirjautunut

sovellukseen

joka päivä lähes
1300 aktiivista
kaverikutsua 



yhteistyön
lanseeraus
13.12.2021

 
Tarrat ikkunoihin

julisteet ulos
tieto skriinille

tarjoukset valmiiksi



Arla Joensuu
 
 

Miia Äikää
040 967 6732 
miia.aikaa@restel.fi

Kysyttävää?
Arla Joensuu

 
 

0456 56 70 65
arla@kaverisovellus.fi


