Sujuvaa pysäköintiä ja toimitiloja parhailla paikoilla.

Finnpark palveluksessasi!
Tuemme kaupunkikeskustojen kehittymistä, liiketoiminnan kasvua ja
kestävää liikkumista sujuvilla pysäköinnin palveluilla. Pysäköintipaikkojen omistajille tuotamme palveluita yhdistelemällä
asiakasodotusten kannalta parhaita digitaalisia, laiteperusteisia ja
henkilökohtaiseen asiakaspalveluun perustuvia pysäköinnin ratkaisuja.
Lisäksi vuokraamme yrityksille toimitiloja Tampereen keskustasta.
Visiomme on olla halutuin pysäköintipalvelujen tuottaja Suomessa.

GoZee-sovellus herättää esitteen eloon
GoZee: näin pääset alkuun 30 sekunnissa
1. Syötä App Storen tai Google Playn hakukenttään
hakusana ”GoZee” ja lataa sovellus tablettiisi tai
älypuhelimeesi.
2. Avaa sovellus ja käytä sitä sivuilla, joilla on
GoZee-kuvake.

Kuvake

Snapvideo

Kuva
galleria
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CASE RATINAN
KAUPPAKESKUS
Yhteistyö on sujunut erinomaisesti.
Asioita kehitetään yhteistyössä, ja
kokeneena operaattorina Finnparkilta saa tukea ja hyviä ajatuksia toiminnan kannalta keskeisiin
asioihin. Hyvä asiakaspalvelu on
meille erittäin tärkeätä ja on hienoa
huomata, että asiakaspalvelun
laatu Finnparkilla vastaa meidän
vaatimuksiamme.
Mervi Ahola
kauppakeskuspäällikkö

Finnpark vastaa Tampereen suurimman kauppakeskuksen Ratinan
pysäköinnin operoinnista. Modernissa pysäköintihallissa on noin 1 200
autopaikkaa, sähköautolatauspisteitä
ja mm. autopesula. Ratinassa on käytössä myös Moovy-palvelu, joka tekee
pysäköinnistä täydellisen vaivatonta.

Asioinnin helpottamiseksi on opastukseen kiinnitetty erityistä huomiota.
Staattisten opasteiden lisäksi käytössä
on paikkakohtaisia dynaamisia opasteita, jotka ilmoittavat myös vapaiden paikkojen määrän. Pysäköintihallissa toimii
lisäksi SPOT Your Car -palvelu, jonka
avulla asiakas voi etsiä oman autonsa
sijainnin rekisterinumeron perusteella.

• 1 215 autopaikkaa
- 26 sähköautojen latauspaikkaa
• Moovy-palvelu
• Designa -pysäköinnin hallintajärjestelmä
• RFID-tunnistusjärjestelmä
• ParkSol -paikkakohtainen
opastusjärjestelmä
• SPOT Your Car -palvelu
• Finnparkin operointipalvelu

• 6 pysäköintihallia
- Noin 2 000 autopaikkaa
- 26 sisään- ja ulosajoa
- 13 automaattikassaa

• Designa -pysäköinnin hallintajärjestelmä
• RFID-tunnistusjärjestelmä
• ParkSol -paikkakohtainen
opastusjärjestelmä
• Finnparkin valvomopalvelu

CASE HUS

Finnpark on toimittanut HUS:lle
pysäköinnin ratkaisuja, jotka tukevat
vilkasta asiakas- ja henkilökuntapysäköintiä. Yhteensä kuuteen eri
pysäköintihalliin on toimitettu eri
laajuisia pysäköinnin hallinnan
järjestelmiä ja palveluita.
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Operointi

Palveleva pysäköintioperaattorisi

LAITTEET/OHJELMISTOT

Pysäköintipalvelujen tuottaminen on Finnparkin ydinliiketoimintaa. Finnpark
toimii operaattorina sekä asiakkaidensa että itse omistamissaan pysäköintikohteissa. Pysäköintipalvelut räätälöidään kohteen yksilöllisten tarpeiden
mukaan laitetoimituksista ja valvomopalveluista aina sopimustenhallinnan
sisältävään kokonaisratkaisuun. Oman tuotekehityksen ansioista
Finnparkin palvelut ovat aina ajan tasalla.

Operointimallit
LAITETOIMITUS

KIINTEÄ
KK-MAKSU

KIINTEÄ+
LIIKEVAIHTOSIDONNAINEN
KK-MAKSU

LIIKEVAIHTOSIDONNAINEN
KK-MAKSU

OMISTUS

KYSY LISÄÄ!
Antti Marttila, toimitusjohtaja
antti.marttila@finnpark.fi
puh. 050 533 0308

Finnparkin Tampereella
sijaitsevasta valvomosta
voi palvella kaikkialla
Suomessa operoitavia
pysäköintikohteita 24/7.

HUOLTO

OPALVELUT

5

VALVOMOPALVELU

ASIAKASPALVELU

KIINTEISTÖHUOLTO

TALOUSPALVELUT

KOKONAISHALLINTA
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CASE JYVÄS-PARKKI
Moovy-palvelu on otettu laajasti
käyttöön Jyväskylässä syyskuussa 2018. Palvelu toimii kaikissa
Jyväs-Parkin pysäköintikohteissa
ja kadunvarsipysäköinnissä. Tätä
ennen Moovyn pilottikohteena on
ollut Jyväskylän Valmetin työpaikkapysäköinti lokakuusta 2017 alkaen.

Moovy-sovellus antaa meille mahdollisuuden tarjota asiakkaillemme tulevaisuuden pysäköintipalvelua. Digitaalisen
toimintamallin ansiosta pääsemme
eroon työläistä parkkilappusista, jotka
eivät aina toimi ja saattavat joskus
hävitäkin. Moovyn kanssa parkkeeraaminen on yhtä helppoa ja vaivatonta
sekä hallissa että kadunvarressa!
Hannu Leskinen
toimitusjohtaja

LATAA SOVELLUS

HELPPO HALLISSA

App Store ja Google Play

Pysäköi sujuvasti ilman lipukkeita, kortteja tai
kassajonoja. Puomit avautuvat sisään- ja ulosajossa
rekisteritunnuksesi perusteella. Pysäköintimaksut
veloitetaan kätevästi maksukortiltasi.
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Yksi sovellus kaikkeen pysäköintiin
Moovy-pysäköintipalvelu yhdistää parkkipaikan etsijät ja tarjoajat.
Moovy on parkkipalvelu ja markkinapaikka, joka kokoaa yhteen autoilijat ja parkkiruutujen tarjoajat. Sama
palvelu toimii eri pysäköintiympäristöissä, kuten halleissa, kaduilla ja muilla pysäköintialueilla. Parkkiruutujen tarjoaja tavoittaa Moovyn kautta lisää asiakkaita ja parantaa kokonaispalveluaan. Samalla palvelu
täydentää pysäköinnin operointia ja auttaa varmistamaan tilakapasiteetin tehokkaan käytön. Moovyn
käyttöönotto ei ole riippuvainen vanhasta pysäköintijärjestelmästä, vaan sen voi ottaa käyttöön kaikissa
pysäköintikohteissa. Moovy soveltuu kaikenlaisiin asiakkuusmalleihin, kuten asukas-, yritys-, henkilöstö- ja
asiakaspysäköintiin. Moovy tekee pysäköinnistä yhä enemmän asiakkuuteen perustuvaa palvelua.
Ensimmäinen suuri, ainoastaan Moovylla operoitu pysäköintikohde Mall of Tripla avataan vuonna 2019.
•
•
•
•
•

Vähentää operaattorin investointeja.
Vähentää manuaalista työtä.
Automatisoi kassavirran.
Parantaa kohteen löydettävyyttä.
Tarjoaa ainutlaatuisen asiakaskokemuksen autoilijalle.

KYSY LISÄÄ!
Tami Koivuniemi
operatiivinen johtaja
tami.koivuniemi@finnpark.fi
puh. 040 832 8323
KÄTEVÄ KADULLA

AVOIN HINNOITTELUSSA

Voit aloittaa ja lopettaa pysäköinnit
puhelimesi helppokäyttöisellä
Moovy-sovelluksella.

Ei kuukausimaksua, maksat vain
käytön mukaan. Moovyn palvelumaksu on 0,49 €/pysäköinti, kuukaudessa enintään 4,95 €.
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Yhteistyö Finnparkin kanssa on
ammattimaista ja miellyttävää.
Yhteyshenkilö oli alusta asti
mukana kauppamme suunnittelussa,
ja olemme erittäin tyytyväisiä
tilojemme sujuvuuteen ja
tarpeidemme huomiointiin.
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Tämän päivän päivittäistavarakaupassa
kaiken perusta on se, että tavara ja
ihmiset – sekä henkilökunta että
asiakkaat – liikkuvat sujuvasti ja kitkatta.
Olemme ison asiakasvolyymin hektinen
päivittäistavarakauppa. Jos jotain yllättävää sattuu, ovat Finnparkin yhteyshenkilömme olleet nopeasti tavoitettavissa.
Se on äärimmäisen tärkeää, sillä meillä
on joka hetki asiakaskokemus kyseessä.
Mikko Salmia, diplomikauppias
K-supermarket Kuninkaankulma
Tampere

Toimivia tiloja yritystarpeisiin
Finnpark tarjoaa yrityksille toimivia ja nykyaikaisia toimitiloja Tampereen keskustassa. Kilpailukykyiset vuokratilat sijaitsevat keskeisillä paikoilla asiakasvirtojen ja
pysäköintipalvelujen yhteydessä. Finnpark vastaa rakennuttamisen, hallinnoinnin
sekä vuokraamisen lisäksi tilojen ylläpidosta. Vastuullinen kiinteistönomistaja huomioi ympäristöarvot osana kiinteistöstrategiaansa.
Finnparkin omistamissa kiinteistöissä toimii mm. liikuntakeskuksia, yksityinen sairaala, päivittäistavarakauppa, ravintoloita sekä hotelli- ja toimistotiloja. Parhaillaan
kehitetään lisäksi merkittävää kiinteistömassaa asema-alueelle, tulevan asemakeskuksen yhteyteen.

KYSY LISÄÄ!
Pasi Nevalainen, kiinteistöpäällikkö
pasi.nevalainen@finnpark.fi
puh. 0400 836 832
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Sujuvan kaupunkielämän
kotimainen kehittäjä
Finnpark toteuttaa Tampereen kaupungin Viiden tähden keskusta -strategian linjauksia ja
kehittää Tamperetta Pohjoismaiden parhaaksi ja houkuttelevimmaksi suurkaupungiksi.
Finnpark on mukana myös valtakunnallisessa kehitystyössä. Tavoitteena on osallistua
Suomen suurimpien kasvukeskusten pysäköintihankkeisiin tavoilla ja toteutusmalleilla,
jotka palvelevat asiakkaan tavoitteita parhaiten.
Finnpark haluaa olla Suomen halutuin pysäköintipalvelujen tuottaja.

KYSY LISÄÄ!
Antti Marttila, toimitusjohtaja
antti.marttila@finnpark.fi
puh. 050 533 0308
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Finnparkin rooli tulevaisuuden pysäköintipalvelujen tuottajana on kuunnella
asiakasta, seurata toimialan kehittymistä ja mahdollistaa ylivoimainen
käyttäjäkokemus ja saavutettavuus ympäröiviin palveluihin.
Tami Koivuniemi
operatiivinen johtaja

www.finnpark.fi

Moovy

www.moovy.fi
• www.jssuomi.fi

Finnpark
Satakunnankatu 23 A, 3. krs
33210 Tampere

