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Jolla Tablet -projekti kerännyt lähes 1,3 miljoonaa
dollaria – uusiin kampanjatavoitteisiin kuuluu muun
muassa 3.5G-versio
Mobiililaitteita ja Sailfish OS -käyttöjärjestelmää kehittävän Jollan viikko sitten
aloittama Jolla Tablet -joukkorahoituskampanja Indiegogo-palvelussa on kerännyt
tähän mennessä lähes 1,3 miljoonaa dollaria, ylittäen alkuperäisen tavoitteen
kolminkertaisesti. Tätä juhlistaakseen Jolla julkistaa nyt uusia kampanjatavoitteita,
joihin kuuluu 3.5G-versio, laajennettu muistikorttituki sekä jaettu näyttötila ominaisuus.
Jolla Tablet -kampanja lanseerattiin Slush-tapahtumassa 19.11. Kampanja saavutti alkuperäisen
tavoitteen, 380 000 dollaria, hieman alle kahdessa tunnissa. Tänä päivänä kampanja on kerännyt
jo lähes 1,3 miljoonaa dollaria. Kampanja-aikaa on vielä kaksi viikkoa jäljellä.
“Olemme erittäin iloisia kampanjan menestyksekkäästä alusta ja siitä, että ensimmäinen
kampanjatavoite saavutettiin niin nopeasti”, Marc Dillon, yksi Jollan perustajista, kommentoi.
“Suuri kiitos tästä kuuluu Jollan kansainväliselle yhteisölle. Nyt esittelemme ylpeinä uusia
kampanjatavoitteita, joihin kuuluu muun muassa 3.5G-tuki.”
3.5G HSDPA, laajennettu MicroSDHC-tuki ja jaettu näyttö
Uudet Jolla Tablet -kampanjatavoitteet sisältävät sekä laite- ja ohjelmisto-ominaisuuksia, jotka
toteutetaan mikäli tavoitteet saavutetaan. Valitut kampanjatavoitteet perustuvat together.jolla.comyhteisön valitsemiin ja äänestämiin ominaisuuksiin.
Korkein kampanjatavoite on 3,5G HSDPA -tuki. Tämä ominaisuus tulee saataville mikäli kampanja
tavoittaa 2,5 miljoonaa dollaria. Tämän tavoitteen jälkeen Jolla Tabletin hankkijat EU-alueella
voivat päivittää laitteensa 3,5G-versioon 30 dollarilla. Jollan tavoitteena on toteuttaa 3,5G-versio
myös EU:n ulkopuolella.
Toinen kampanjatavoite on jaettu näyttö, joka on ollut halutuin ohjelmisto-ominaisuus yhteisössä.
Sen ansiosta ruudulla voi käyttää kahta sovellusta yhtä aikaa. Tämä ominaisuus toteutetaan mikäli
kampanja yltää 1,75 miljoonaan dollariin.
Lisäksi tavoitteena on laajennettu muistikorttituki. MicroSCHD-tuki nostetaan 128GB:n, mikä antaa
käyttäjille runsaasti enemmän muistitilaa mm. musikin, videoiden ja kuvien tallentamiseen. Tämä
ominaisuus toteutetaan mikäli kampanja ylittää 1,5 miljoonaa dollaria.
“Olemme erittäin innoissamme näistä uusista kampanjatavoitteista, jotka on huolella valittu
yhdessä yhteisömme kanssa. Kysyimme tukijoiltamme mitä he haluaisivat, ja toivomme, että
pääsemme ne myös toteuttamaan”, Marc Dillon jatkaa. “Korkein tavoite, 3,5G-versio, on ollut

mielissämme jo pitkään, ja nyt tavoitteenamme on keskustella eri maiden operaattoreiden kanssa
tämän laajemmasta toteuttamisesta.”
Aloituspaketti paikallisille mikrojakelijoille ja yrittäjille
Jolla on vastaanottanut satoja kyselyitä ympäri maailman Jolla-tuotteiden myyntiyhteistyöstä.
Tähän kysyntään vastaten, Jolla esittelee nyt uuden täysin uuden liiketoimintamallin, ja tarjoaa
mahdollisuuden mikrojakelijoille ja pienemmille yrittäjille. Tämän mallin ansiosta kaikki
kiinnostuneet voivat helposti ja pienellä investoinnilla ryhtyä Jollan mikrojakelijoiksi. Tämä onnistuu
nyt Indiegogo-kampanjan kautta, jossa kaikki osallistujat saavat noin 30 prosentin alennuksen
odotetusta markkinahinnasta. Osallistujat saavat myös valmista markkinointimateriaalia Jollalta.
Mukaan pääsee jo 20 laitteella, 3499 dollarin pakettihintaan.
Indiegogo-projekti
Jolla Tablet -projekti Indiegogo-palvelussa jatkuu vielä 9.12. asti. Jolla-tabletin saa nyt 209
dollarilla. Kampanjamaat ovat tällä hetkellä: EU-maat, Norja, Sveitsi, Yhdysvallat, Intia, Kiina,
Hongkong, Venäjä, Australia ja Kanada.
Jolla Tablet tulee markkinoille vuoden 2015 toisella neljänneksellä.
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Jolla-yhtiö kehittää mobiililaitteita ja avointa Sailfish OS -käyttöjärjestelmää, joka perustuu osin Nokian
hylkäämään MeeGo-käyttöjärjestelmään. Jolla perustettiin vuonna 2011, ja ensimmäiset Jolla-älypuhelimet
tulivat markkinoille Suomessa marraskuussa 2013. Tällä hetkellä Jolla-älypuhelimia voi ostaa kaikkialla
Euroopassa, Hongkongissa, Intiassa ja Venäjällä. Marraskuussa 2014 Jolla julkisti Jolla Tablet -projektin, ja
Jolla Tablet -tuote on tulossa markkinoille vuoden 2015 toisella neljänneksellä.
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