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R-kioski	  avasi	  nettikaupan	  ja	  otti	  käyttöön	  oman	  maksuvälineen	  
	  
R-kioski	  Oy	  avasi	  Ärräpuodin	  ovet	  ja	  otti	  samalla	  nettikaupassaan	  käyttöön	  oman	  
maksuvälineen,	  matkapuhelimeen	  lähetettävän	  Ärrä-koodin.	  	  
	  
Ärrä-‐koodi	  on	  R-‐kioskin	  oma	  maksuväline:	  kahdeksanmerkkinen,	  
kertakäyttöinen	  koodi,	  joka	  toimii	  kaikissa	  Suomen	  R-‐kioskeissa.	  Tekstiviestinä	  
puhelimeen	  lähetettävä	  Ärrä-‐koodi	  sisältää	  tiedon	  tuotepaketista,	  joka	  on	  valittu	  
ja	  maksettu	  etukäteen	  R-‐kioskin	  nettikaupassa,	  Ärräpuodissa.	  	  
	  
–	  Ärräpuoti	  perustuu	  innovatiivisen	  maksutavan	  hyödyntämiseen,	  mikä	  erottaa	  
sen	  muista	  nettikaupoista.	  Kukaan	  muu	  ei	  käy	  verkossa	  kauppaa	  vastaavalla	  
tavalla,	  R-‐kioski	  Oy:n	  kaupallinen	  johtaja	  Jaakko	  Mäkinen	  sanoo.	  
	  
Ärräpuodin	  tuotepaketit	  on	  koottu	  eri	  tilanteita	  ajatellen:	  on	  suklaata	  
ystävänpäiväksi	  tai	  nimppareille,	  kerta-‐annos	  kahvia	  ja	  herkullinen	  vohveli	  
lakisääteistä	  kaffepaussia	  varten	  sekä	  sipsejä	  ja	  energiajuomaa	  etkojen	  varalta.	  
Tuotteet	  kuuluvat	  R-‐kioskien	  perusvalikoimaan.	  
	  
–	  Kätevää	  on	  se,	  että	  tuotteet	  voi	  lähettää	  lahjaksi	  myös	  toiselle	  paikkakunnalle	  
ilman	  toimitusvaikeuksia	  ja	  rahan	  käsittelyä.	  Esimerkiksi	  isä	  tai	  äiti	  voi	  nyt	  
helposti	  ilahduttaa	  opiskelevaa	  nuortaan	  mieluisalla	  välipalalla.	  Ärriä	  on	  650	  
ympäri	  Suomen,	  joten	  noutopisteitä	  riittää,	  toteaa	  Mäkinen.	  
	  
Ärräpuodissa	  maksetaan	  nettipankin	  avulla	  tai	  mobiilimaksuna.	  Ärrä-‐koodi	  on	  
ollut	  jo	  aiemmin	  R-‐kioskin	  yritysasiakkaiden	  käytössä.	  Yritykset	  ovat	  esimerkiksi	  
palkinneet	  uusia	  asiakkaitaan	  leffalipuilla	  ja	  suklailla,	  jotka	  on	  voinut	  lunastaa	  R-‐
kioskilta	  koodin	  avulla.	  Ärrä-‐koodi	  sai	  kaupan	  Retail	  Awards	  -‐palkinnon	  vuoden	  
teknisenä	  ratkaisuna	  vuonna	  2010.	  
	  
	  
Lisätietoja	  antaa:	  
Jaakko	  Mäkinen,	  kaupallinen	  johtaja,	  R-‐kioski	  Oy,	  p.	  +358	  40	  764	  9884	  
jaakko.makinen@r-‐kioski.fi	  
	  
www.ärräpuoti.fi	  
www.r-‐kioski.fi/yrityksille	  
	  
	  
R-kioski	  on	  kannattava	  ja	  keskitetysti	  ohjattu	  kioskiketju,	  joka	  monipuolisella	  tuotevalikoimallaan	  
tarjoaa	  asiakkailleen	  mielihyvää	  ja	  tuo	  helppoutta	  heidän	  elämäänsä.	  R-kioskit	  ovat	  osa	  
Rautakirja-yhtymää.	  Rautakirja	  on	  osa	  Sanomaa,	  joka	  on	  yli	  20	  maassa	  monipuolisesti	  toimiva	  
vahva	  eurooppalainen	  mediakonserni.	  
	  


