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Jolla-älypuhelimien myynti alkaa Intiassa tänään
Mobiililaitteita ja Sailfish OS -käyttöjärjestelmää kehittävä Jolla Oy ja Intian suurin
sähköinen markkinapaikka Snapdeal.com aloittivat tänään Jolla-älypuhelimen
myynnin Intiassa.
Heinäkuussa julkistetun sopimuksen mukaan Snapdeal.com myy Jollaa yksinoikeudella
Intiassa. Jollan tavoitteena on tuoda täysin uudenlainen käyttökokemus Intian
älypuhelinkäyttäjille esittelemällä uusi ja itsenäinen mobiilikäyttöjärjestelmä Sailfish OS
Androidin hallitsemalle Intian markkinalle.
“Olemme erittäin innoissamme tästä julkistuksesta, sillä Intia on Jollalle strategisesti
merkittävä markkina”, kommentoi Sami Pienimäki, yksi Jollan perustajista.
”Älypuhelinmarkkinoilla on meneillään Androidin valtakausi, joka vähentää erilaistumista ja
on muuttamassa ennen niin innostavan mobiilialan tylsäksi laitekilpailuksi. Jolla-älypuhelin
ja itsenäinen Sailfish OS -käyttöjärjestelmä tuovat innostuneisuuden ja vapauden takaisin
älypuhelinalalle.”
“Jolla-älypuhelinta on odotettu Intiassa kuin kuuta nousevaa, ja on hienoa päästä
myymään Jollaa yksinoikeudella täällä”, kommentoi Tony Navin, Snapdeal.comin
Electronics & Home -kategorian johtaja. Jollan itsenäinen ja erottuva Sailfish OS käyttöjärjestelmä, eleisiin perustuva käyttökokemus sekä yhteensopivuus Androidsovelluksien kanssa tekevät Jollasta erinomaisen vaihtoehdon uutta ja erilaista hakeville
älypuhelinkäyttäjille. Haluamme Snapdealissä tarjota yli 25 miljoonalle asiakkaallemme
huippulaadukkaita ja innostavia tuotteita hyvään hintaan, ja Jolla tuo erinomaisen lisän
älypuhelinkategoriaamme.”
Jolla on tästä päivästä lähtien myynnissä yksinoikeudella Intiassa Snapdeal.comissa
hintaan 16499 Intian rupiaa.
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Jolla Oy
Jolla Oy kehittää mobiililaitteita ja avointa Sailfish OS -käyttöjärjestelmää, joka perustuu osin Nokian hylkäämään
MeeGo-käyttöjärjestelmään. Jolla Oy perustettiin vuonna 2011, ja ensimmäiset Jolla-älypuhelimet tulivat markkinoille
Suomessa marraskuussa 2013. Tällä hetkellä Jolla-älypuhelimia voi ostaa kaikkialla Euroopassa, Hongkongissa ja
Intiassa.
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Snapdeal.com
Snapdealin visiona on luoda Intian luotettavin sähköinen markkinapaikka sekä ostajille että myyjille. ”Intian Alibabana”
tunnettu Snapdeal perustettiin vuonna 2010 Kunal Bahlin ja Rohit Bansalin toimesta. Tällä hetkellä Snapdeal.comissa on
yli viisi miljoonaa tuotetta eli 500 eri kategoriassa. Edustettuina on sekä paikallisia että kansainvälisiä tuotteita ja
brändejä. Asiakkaita on yli 25 miljoonaa ja mukana on 30 000 jälleenmyyjää. Snapdeal toimittaa tuotteita yli 5000
kaupunkiin Intiassa. Vuonna 2013-2014 yhtiö kasvatti myyntiään yli 600% ja on tällä hetkellä Intian suurin sähköinen
kauppapaikka.
www.snapdeal.com

