
 

  

 

 

Lehdistötiedote          3.6.2016 

 

 

MobilePay valloittaa kesän festivaalit   
 

 

Danske Bank on aloittanut MobilePay-yhteistyön WKND Festivalin kanssa. Yhteistyö 

mahdollistaa MobilePaylla maksamisen sekä Park Live -, RMJ ja Weekend -festivaaleilla. 

MobilePaylla voivat maksaa kaikkien pankkien asiakkaat kaikilla älypuhelimilla 

teknologiasta riippumatta – kesän festivaaleilla maksaminen onkin nyt aiempaa helpompaa ja 

nopeampaa.  

 

MobilePay-mobiilimaksaminen tulee tänä vuonna Suomessa vauhdilla kauppiaiden käyttöön niin 

konsertteihin, ravintoloihin, myymälöihin, mobiilisovelluksiin kuin verkkokauppaankin. Tanskan 

esimerkki on innostava, siellä MobilePay on käytössä jo 20 000 kauppiaalla. 

 

- Ensimmäisenä MobilePayn otti käyttöön pohjoismainen kassajärjestelmätoimittaja Winpos, nyt 

MobilePay nähdään myös festivaaleilla. Tästä onkin tulossa todellinen mobiilimaksamisen kesä. 

Nuoret aikuiset käyttävät mielellään mobiilipalveluita, joten festivaalit ovat mainio ympäristö 

mobiilimaksamiselle, MobilePay myynti- ja kumppanuustiimin johtaja Anniina Heinonen toteaa. 

 

MobilePay-mobiilimaksamissovellus on käytössä henkilöiden välisessä maksamisessa jo 320 000 

suomalaisella, joista puolet on alle 30-vuotiaita. Kaksi kolmasosaa MobilePayn käyttäjistä on 

muiden kuin Danske Bankin asiakkaita. 

 

MobilePay-festarikesän aloitus Park Livessä  

 

Park Live -festivaali on ensimmäinen konsertti, jossa pääsee maksamaan MobilePaylla – maksutapa 

on käytössä tapahtuman VIP-tilassa. Myöhemmin kesällä maksutapa toimii myös RMJ- ja 

Weekend-festivaaleilla.  

 

- Olemme todella innoissamme saadessamme tuoda MobilePayn ensimmäisenä yksinoikeudella 

asiakkaillemme. Meille asiakaskokemus on hyvin tärkeä ja haluammekin olla ensimmäisinä 

mahdollistamassa uusia tapoja nopeuttaa maksamista festivaaleilla. Uskomme MobilePayn 

helpottavan asioimista merkittävästi festivaalialueella, WKND Festivalin myynti- ja 

anniskelujohtaja Mika Haapanen toteaa.   

 

Sovellusta voivat käyttää kaikkien pankkien asiakkaat kaikissa älypuhelimissa teknologiasta 

riippumatta.  

 

- Sata ensimmäistä MobilePay-sovellusta Park Live -festivaalien VIP-tilassa käyttävää saavat 

ilmaisen sisäänpääsyn virallisille Park Live -jatkoille Apollo Live Clubille, Haapanen lisää. 

 

Miten MobilePay toimii? 

 Asiakas näyttää mobiililaitettaan MobilePay-lähimaksutunnistimelle, joka on integroitu 

kauppiaan kassajärjestelmään.  



 

  

 

 MobilePay-lähimaksutunnistautuminen perustuu joko Bluetooth BLE - tai NFC-

teknologiaan tai QR-koodiin. Tunnistin valitsee automaattisesti MobilePay-maksajan 

puhelimessa käytössä / päällä olevan teknologian.  

 Samaan aikaan MobilePay-maksajan tunnistautuessa yrityksen kassajärjestelmä välittää 

tiedon MobilePay-maksun summasta Danske Bankille.  

 DanskeBank linkittää MobilePay-maksajan ja MobilePay-maksun toisiinsa ja lähettää 

maksusta tiedon maksajan kännykkään hyväksyttäväksi.  

 Kun maksu on hyväksytty, tieto onnistuneesta maksusta välittyy yrittäjän 

kassajärjestelmään. Prosessi kokonaisuudessaan vie vain muutaman sekunnin.  

 Maksu veloittuu heti käyttäjän MobilePayhin liittämältä maksukortilta. 

 MobilePay näyttää sovelluksen käyttäjälle samalta kassajärjestelmä-, verkkokauppa- ja 

AppSwitch- eli mobiilikauppaympäristöissä. 

 

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:  

Anniina Heinonen, Head of MobilePay Sales and Partnering, Danske Bank, puh. 010 546 8350 

Mika Haapanen, myynti- ja anniskelujohtaja, WKND Festival, puh. 044 554 0006  

 

 

Danske Bank on Pohjoismaiden johtavia pankkikonserneja, joka palvelee henkilö-, yritys- ja  

yhteisöasiakkaita 15 maassa. Suomessa tuotamme asiakaslähtöisiä pankkiratkaisuja noin miljoonan 

asiakkaamme tarpeisiin. Danske Bankilla on erinomainen kansainvälinen asiantuntijaverkosto ja 

olemme modernien mobiili- ja tablettipankkipalvelujen edelläkävijä.   

 

 

 


