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MOMONDON UUSI KAVERIKOMPASSI TARJOAA 

SOSIAALISEMMAN TAVAN SUUNNITELLA MATKOJA 
 

Matkahakukone momondo.fi on julkaissut osaksi matkahakusovellustaan Kaverikompassi-

ominaisuuden, joka tarjoaa ensimmäisenä maailmassa sosiaalisen ulottuvuuden 

matkahakuun. Uuden ominaisuuden avulla muunnat älypuhelimesi sosiaaliseksi 

kompassiksi: Kaverikompassi yhdistää Facebook-kavereidesi asuinpaikat sekä lentotiedot 

näihin paikkoihin ja tarjoaa näin ainutlaatuisen tavan suunnitella tulevia matkoja. 

 

Oletko koskaan suunnitellut lentäväsi tapaamaan ystäviä toiselle puolelle maapalloa? Haluaisitko 

tietää, millaisissa maailmankolkissa he asuvat ja kuinka heidän luokseen oikeastaan pääseekään? 

Matkahakukone momondon matkahakusovellus sisältää nyt myös Kaverikompassi-ominaisuuden, 

joka paikallistaa sijaintisi kartalla ja vertaa sitä ystäviesi asuinkaupunkien sijainteihin. Voit samalla 

myös etsiä itsellesi parhaat lennot tapaamaan ystävääsi – ja varata lennot vaikka saman tien! 

 

Tämä uusi sosiaalinen ja innostava mobiiliominaisuus 

sisältyy vastaisuudessa automaattisesti momondon 

iPhonessa ja Androidissa toimivaan, ilmaiseen 

matkahakukoneeseen. Sovellus käyttää puhelimesi GPS-

tietoja, Facebook-yhteyksiäsi sekä kompassiteknologiaa 

näyttääkseen ystäviesi sijainnin kompassinäkymässä. 

 

Sovellus kertoo myös kiinnostavia tietoja ystäviesi 

sijainneista: kuka onkaan kylmimmässä tai 

kuumimmassa paikassa, kuka ystävistäsi sijaitsee 

kauimpana ja kenen luokse pääset lentämään 

halvimmalla tai kenen luona vierailusta joutuisit 

pulittamaan eniten rahaa. 

 

HAE LENTOJA YSTÄVIESI AVULLA 
”Facebook on vaikuttanut todella voimakkaasti tapaan, 

jolla suhtaudumme matkailuun. Facebookin keräämien 

tilastojen mukaan sen käyttäjät keskustelevat 

verkostojensa kanssa toiseksi eniten juuri matkailusta. 

Toivomme, että Kaverikompassi tarjoaa entistä 

enemmän syitä lähteä tapaamaan ystäviä ympäri 

maailman ja mahdollistaa maailman kokemisen ystävien 

ja perheen kanssa”, sanoo momondon edustaja Julie 

Pedersen. 

 

http://www.momondo.fi/


Kaverikompassi-ominaisuuden avulla voit etsiä ystäviäsi joko yksittäisten maiden, laajempien 

alueiden tai maailmanlaajuisella tasolla. Vaihtoehtoisesti voit käyttää sovelluksen kaupunkinäkymää, 

jolloin näet maailman kiinnostavimmat matkakohteet sekä parhaat lennot näihin kohteisiin omasta 

sijainnistasi. 

 

momondon Kaverikomapssi pähkinänkuoressa: 

 
 momondon ilmainen mobiilisovellus, joka pitää nyt myös sisällään Kaverikompassi-

ominaisuuden, on ladattavissa App Storessa tai Google Playssä 

 momondon Kaverikompassi löytää Facebook-ystäväsi heidän Facebookissa ilmoittaman 

asuinpaikkansa perusteella  

 Jos sovelluksen käyttäjä ei salli Facebook-tilinsä yhdistämistä sovellukseen, hän voi kuitenkin 

hyödyntää kaupunkinäkymää ja nähdä maailman suurimpien kaupunkien sijainnit. 

 
 

Lisätiedot: 

Ulla Helander 

Miltton 

ulla.helander@miltton.fi 

040 741 9615 

 

momondo 
Matkahakukone www.momondo.fi etsii ja vertailee lentojen, hotellien ja matkatarjousten hintoja 

miljardeista hakutuloksista. Vuonna 2006 perustettu momondo on voittanut lukuisia 

lentovertailutestejä, ja yritystä ovat suositelleet lukuisat arvostetut kansainväliset mediat, kuten New 

York Times, CNN, NBC, CBS, Frommer's ja The Daily Telegraph. momondon ilmainen mobiilisovellus 

on saatavilla iPhone, Android ja Blackberry -laitteisiin. 
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