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Bisnesmaailman Tinder Mingla saapuu SuomiAreenaan 
 
Pohjoismaiden nopeimmin kasvava markkinointiviestintätoimisto Miltton lanseerasi 
viime vuonna Ruotsin Almedalenin politiikkaviikolla Visbyssä suuren suosion 
saavuttaneen verkostoitumissovelluksen Minglan, joka rantautuu tänä vuonna Poriin ja 
SuomiAreenaan. Bisnesmaailman Tinderiksikin kutsuttu maksuton mobiilisovellus 
Mingla tarjoaa SuomiAreena-kävijöille sen, minkä Tinder sitä oikeaa etsivälle: se 
yhdistää ihmiset, joiden on syytä tavata ja tutustua. 
 
Mingla on noussut Ruotsin ja Tanskan politiikkaviikkojen Almedalenin ja Folkemødetin 
ladatuimmaksi verkostoitumissovellukseksi, johon on liittynyt yrityselämän lisäksi eturivin 
poliitikot puoluejohdosta ministereihin. Nyt sovellus on valmiina viemään SuomiAreena-
vieraiden verkostoitumiskokemuksen uudelle tasolle.  
 
"Mingla on kehitetty tarpeeseen luoda uudenlainen digitaalinen, tehokas ja hauska tapa 
verkostoitua. Haluamme myös madaltaa kynnystä ihmisten vuoropuheluun sekä tapaamisten 
sopimiseen, jotka usein SuomiAreenan kaltaisissa suurissa tapahtumissa ovat turhan monen 
viestin ja puhelinsoiton takana,” kertoo Milttonin viestinnästä vastaava johtaja Maria Vaismaa. 
 
Minglan valtti on sen käyttökokemuksen yksinkertaisuus, joka noudattaa deittisovellus 
Tinderistä tuttuja periaatteita. Käyttäjä saa omat tiedot täytettyään näkyville muiden käyttäjien 
profiileja, joista kiinnostavat voi pyyhkäistä oikealle. Jos toinen käyttäjä on tehnyt samoin, 
Mingla ehdottaa osumaa, eli ”matchia”, jonka jälkeen käyttäjät voivat lähettää toisilleen viestejä 
ja esimerkiksi sopia tapaamisia. Minglan lataaminen ja käyttö on maksutonta ja sovellukseen voi 
kirjautua sisään suoraan Facebook-, LinkedIn- tai Twitter-profiilin tiedoilla.  
 
Kokonaisuudessaan Minglalla on jo yli 8 000 käyttäjää, jotka ovat pyyhkäisseet profiileja 
miljoonia kertoja. Käyttäjien välillä on syntynyt yli 55 000 matchia sekä kymmeniä tuhansia 
viestejä. Pelkästään Folkemødetissä Minglan latasi kahden viikon aikana yli 2 000 ihmistä ja se 
nousi koko tapahtuman ladatuimmaksi sovellukseksi. Jo sadat SuomiAreena-kävijät ovat 
ladanneet Minglan ja mukana on kansanedustajien ja ministereiden lisäksi myös yrityselämän ja 
järjestökentän puolta. Käyttäjämäärien odotetaan kasvavan rajusti seuraavien päivien aikana, 
kun SuomiAreenan avauspäivä lähenee.  
 
Mingla on voittanut arvostetun Dagens Opinionin innovaatiokilpailun pääpalkinnon 
lanseerauksensa yhteydessä viime vuonna. Palkinto myönnetään vuosittain taholle, joka on 
työskennellyt Almedalenissa innovatiivisimmalla tavalla.  
 
Sovelluksen on kehittänyt Milttonin tuotekehitykseen erikoistunut Tukholmassa toimiva 
tytäryhtiö Miltton Labs. Sovellus on ladattavissa maksutta App Storessa ja Google Playssa.  
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Miltton Group on Suomen Pohjoismaiden nopeimmin kasvava viestintätoimistoryhmä, jonka 

tytäryhtiöitä ovat Miltton, Miltton Brussels, Miltton Creative, Miltton Labs, Miltton Markets, 

Miltton Networks, Miltton Nordics, Miltton Purpose ja Miltton Sparks. Ryhmän palveluksessa on yli 

200 henkilöä, ja sen liikevaihto oli vuonna 2016 noin 19,5 miljoonaa euroa, jossa kasvua 

edellisvuodesta 35 %. Miltton Group on itsenäisessä kotimaisessa omistuksessa. 
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