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Jolla-älypuhelimet myyntiin Venäjällä
Mobiililaitteita ja Sailfish OS -käyttöjärjestelmää kehittävän Jolla Oy:n älypuhelimet tulevat
nyt myyntiin Venäjällä. Venäläiset asiakkaat voivat tästä päivästä alkaen tilata
älypuhelimensa Jollan verkkokaupasta Venäjällä. Laitetoimitukset ja maanlaajuinen jakelu
alkavat kuun loppupuolella.
Jolla on solminut yhteistyösopimuksen tunnetun venäläisen matkapuhelinjakelijan, VVP Groupin
kanssa, joka vastaa Jollan Venäjän verkkokaupasta osoitteessa http://shop.jolla.ru, Jollapuhelimien asiakaspalvelusta sekä älypuhelinten jakelusta Venäjällä.
“Olemme erittäin innoissamme voidessamme tuoda Jollan, ainoan eurooppalainen älypuhelimen,
jossa on oma, itsenäinen mobiilikäyttöjärjestelmä, valtaville Venäjän markkinoille”, sanoo Sami
Pienimäki, yksi Jollan perustajista. ”Jolla kiinnostaa jo suurta joukkoa Venäjällä, ja olemme
saaneet valtavan määrän kyselyitä Jollan myynnin aloittamisesta maassa. Nyt voimme
arvostettujen paikallisten kumppaneidemme Yandexin ja VVP Groupin tuella avata paikallisen
Jollan verkkokaupan ja käynnistää Jolla-älypuhelinten myynnin Venäjällä.”
Jolla-älypuhelin maksaa Venäjällä 19 990 ruplaa (noin 350 euroa), ja sen voi tästä päivästä lähtien
tilata ennakkoon osoitteessa http://shop.jolla.ru. Laitetoimitukset alkavat marraskuun loppuun
mennessä.
Lisätietoja: Juhani Lassila, viestintäjohtaja, Jolla Oy, puh. 040 541 2365, press@jolla.com.
Lataa lehdistökuva täältä.
Lehdistökuvat ja muu Jollan lehdistömateriaali ovat täällä.
Virallinen Jolla-video on katsottavissa täällä.
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,
Intiassa ja Venäjällä.
Jollalla on toimipisteet Helsingissä (pääkonttori), Tampereella ja Hongkongissa.
www.jolla.com
VVP Group
VVP Groupin synty ja kasvu liittyy erottamattomasti mobiiliviestinnän kasvuun ja leviämiseen. Yritys aloitti toimintansa
vuonna 1994, jolloin se toimitti ensin NMT- ja myöhemmin GSM-puhelimia. Viestintälaitteiden toimitus, logistiikka,
rahoitusjärjestelyt, sekä informaatio- ja markkinatutkimus ovat VVP Groupin ydinliiketoimintaa tänään. Yritys on
saavuttanut parhaat tulokset yhteistyössä globaalien kumppaneidensa kuten Nokia, Sony Mobile, Sony Electronics ja
Yota kanssa, ja VVP Group tarjoaa tänään näiden yritysten tuotteita.
VVP Group kasvattaa jatkuvasti tarjoamiensa palveluiden määrää, organisoi ja johtaa siihen liittyviä liiketoimintoja sekä
ylläpitää henkilöstönsä korkeatasoista osaamista ja liiketoimintaa tukevia laadukkaita ohjelmistoja.
www.vvpgroup.com

