
M-Brain yhteistyöhön YuuZoon kanssa – globaali jakelu M-Brainin
tuotteille
M-Brain, yksi Euroopan johtavia competitive intelligence –yrityksiä, on tehnyt sopimuksen singaporelaisen social e-commerce
verkostoyhtiön YuuZoon kanssa tuotteidensa myynnistä YuuZoon kautta. Sopimuksen mukaisesti YuuZoo liittää M-Brainin
tuotevalikoiman osaksi globaalia tarjontaansa. Vastaavasti M-Brain tarjoaa YuuZoon alustaa ja ratkaisuja asiakkailleen
Euroopassa.
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M-Brain tuottaa laajaa määrää erilaisia competitive ja market intelligence –ratkaisuja, jotka pohjautuvat yhtiön omaan online-
hakuteknologiaan.  Yhtiön asiakkaat ovat pääosin Saksassa, Ranskassa, Englannissa, Venäjällä, Ruotsissa ja Suomessa. YuuZoo  edustaa
globaalin mobiiliteknologian mahdollistamaa seuraavan sukupolven sosiaalisten verkostojen liiketoimintaa.  Yhtiöllä on yli 37 miljoonaa
rekisteröityä käyttäjää 164 maassa.

”M-Brainin uusi digitaalinen mediaseurantatyökalu on lajissaan ainutlaatuinen”, sanoo M-Brainin toimitusjohtaja Tuomo Räsänen.
”Useimmat automaattiset työkalut keskittyvät vain sosiaaliseen mediaan. M-Adaptive antaa käyttäjälleen kokonaiskuvan kaikesta verkossa
olevasta tiedosta, oli se sitten lähtöisin toimituksellisesta tai sosiaalisesta mediasta. M-Adaptive toimii kaikkialla maailmassa, se hakee tietoa 70
kielellä ja omaa markkinoiden laajimman lähdekannan. Yhteistyö YuuZoon kanssa avaa meille ovet Aasian, Lähi-Idän ja Afrikan nopeasti
kasvaville markkinoille.”

YuuZoon hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Thomas Zilliacus toteaa, että M-Brain –sopimus mahdollistaa entistä laajemman
ja monipuolisemman työkalutarjonnan YuuZoon asiakkaille. ”Pitkälle kehittyneet analytiikkatyökalumme auttavat asiakkaitamme lisäämään
kilpailukykyään ja menestymään digitaalisessa ympäristössä.  YuuZoon kohdennettujen verkostoratkaisujen avulla M-Brain voi nyt tarjota
yrityksille täydellisen social e-commerce –verkoston.  Olemme löytäneet paljon synergioita ja odotamme paljon yhteistyöltä M-Brainin kanssa.”

YuuZoo ja M-Brain markkinoivat jatkossa toinen toistensa ratkaisuja omille asiakkailleen. Yhtiöt täydentävät hyvin toinen toistensa tarjontaa.

Tuomo Räsäsen mukaan YuuZoo –yhteistyö on M-Brainin ensimmäinen  merkittävän tason kansainvälinen jälleenmyyjäsopimus.
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M-Brain-konserni (www.m-brain.com) on johtava mediaseurannan ja markkinatiedon asiantuntijayritys. Tarjoamme asiakkaillemme omaa
teknologiaa sekä markkinoiden kattavinta lähdevalikoimaa hyödyntäen informaatio- ja analyysipalveluita 250 hengen voimin seitsemässä
maassa.


