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Ruotsalainen Wrapp julkistaa sovelluksensa Suomessa - ja samalla 
yhteistyönsä kuuden pankin kanssa.  
 
Wrapp, maksukorttiin yhdistettävä etusovellus, ilmoittaa tänään startup tapahtuma Slushissa 
julkaisevansa sovelluksensa Suomen markkinoilla yhteistyössä Nordean ja Aktian kanssa. Samalla 
Wrapp julkistaa yhteistyönsä neljän uuden pankin; Danske Bankin, Länsförsäkringarin, Collector Bankin 
ja Sodexon kanssa Ruotsissa.  

Wrappin päämäärä on olla “cross-bank”, toisin sanoen tarjota yhteistyökumppanuutta kaikille pankeille 
sekä olla rajat ylittävä, “cross-boarder”, jotta käyttäjät voivat nauttia eduista kaikkialla pankista tai maasta 
riippumatta. Suomi on seuraava markkina-alue, jossa kuluttajat voivat aloittaa Wrapp-etusovelluksen 
käyttämisen.  

- Vuoden toiminnan jälkeen Ruotsin markkinoilla tuntuu hienolta, että juuri Suomi on 
seuraavana vuorossa. Suomi on innovatiivinen maa ja on jatkuvasti eturintamassa, joka sopii 
meille tekniikkayrityksenä. Tämä miellyttää myös vähittäiskaupan kumppaneitamme, jotka 
voivat nyt tavoittaa huomattavasti isomman osan asiakkaistaan yksilöllisillä eduilla ja 
palkinnoilla niin Suomessa kuin Ruotsissakin,  sanoo Aage Reerslev, Wrappin toimitusjohtaja.  

Viime marraskuussa etusovelluksensa Ruotsissa julkaissut Wrapp on kasvattanut suosiotaan 
kotimaassaan tasaisesti: Ruotsissa rekisteröityneitä käyttäjiä on 120 000 ja heillä on kumppaneinaan 200 
eri tuotemerkkiä. Aikaisemmin etusovellus on ollut yhdistettävissä ainoastaan Nordean kortteihin 
Ruotsissa, mutta uutisen julkistaminen tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa lähemmäs 40 prosentilla 
Suomen ja Ruotsin korttikäyttäjistä on mahdollisuus yhdistää korttinsa etusovellukseen.  
 

- On ihmeellistä nähdä, kuinka käyttäjiemme tiedot toimivat heidän hyväkseen ja kuinka minä 
käyttäjänä voin tulla huomioiduksi siitä, mitä ostan. Tuntuu hienolta saada yksilöllinen palkinto 
heti ostoksen jälkeen, lähes niin nopeasti etten ole edes ehtinyt ottaa korttia pois 
maksupäätteestä. Viimeisen vuoden aikana kiinnostus sovellustamme kohtaan Ruotsissa on 
kasvanut merkittävästi ja on erittäin jännittävää julkaista uusia pankkeja 
yhteistyökumppaneina, sekä lanseerata kokonaan uudella markkina-alueella. Tämä tarkoittaa 
sitä, että useammat kuluttajat saavat mahdollisuuden nauttia Wrapp-etusovelluksesta ja mitä 
“My data, working for the benefit of me” oikeasti tarkoittaa,  sanoo Aage Reerslev. 

 
Sovellus, joka palkitsee sinua ostamisesta 
 
Wrapp on maksuton sovellus, jonka käyttäjä yhdistää maksukorttiinsa ja joka automaattisesti antaa 
yksilöllisiä etuja, palkintoja ja ostohyvityksiä perustuen siihen mitä, missä ja kuinka usein käyttäjä ostaa.  

- Ostokokemus Wrappin kanssa on suunniteltu käyttäjää varten niin yksinkertaiseksi ja 
hauskaksi kuin mahdollista: maksukortistasi tulee älykkäämpi Wrappin kanssa. Ei kuponkeja, 
ei epäolennaisia tarjouksia; kaikessa on kyse yksilöstä. Wrapp kuvastaa vähittäiskaupan uutta 
aikakautta, jossa liikkeet antavat yksilöllisiä palkintoja ja etuja kuluttajille perustuen heidän 
ostokäyttäytymiseensä. Me haluamme käyttäjämme tuntevan itsensä tärkeäksi, missä 
tahansa he käyvätkin ostoksilla, juuri niin kuin asian kuuluisikin olla,  kommentoi Fredrick 
Tallroth, Wrappin tuotepäällikkö.  

Wrapp taustatietoa: 
Wrapp on ruotsalainen tekniikkayritys, joka tuo markkinoille maksu- tai luottokorttiin liitettävän tajouksia ja palkintoja tarjoavan 
sovelluksen. Yrityksen perustivat yrittäjät Hjalmar Winbladh ja Aage Reerslev tarkoituksenaan parantaa kauppojen ja 
asiakkaiden välisiä suhteita. Yrityksellä on tällä hetkellä toimintaa Ruotsissa ja Suomessa. Lisää tietoa löytyy osoitteesta 
www.wrapp.com. 

http://www.wrapp.com/
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Lisätietojen tarpeessa, ota yhteyttä: 
 
Tiina Koskinen, Wrapp Marketing Manager (Finland) 
tiina.koskinen@wrapp.com, +46 733384511 
 
 
  

Wrapp taustatietoa: 
Wrapp on ruotsalainen tekniikkayritys, joka tuo markkinoille maksu- tai luottokorttiin liitettävän tajouksia ja palkintoja tarjoavan 
sovelluksen. Yrityksen perustivat yrittäjät Hjalmar Winbladh ja Aage Reerslev tarkoituksenaan parantaa kauppojen ja 
asiakkaiden välisiä suhteita. Yrityksellä on tällä hetkellä toimintaa Ruotsissa ja Suomessa. Lisää tietoa löytyy osoitteesta 
www.wrapp.com. 

mailto:henrietta@wrapp.com
http://www.wrapp.com/

