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Uusi mobiilioperaattori Moi aloittaa toimintansa
– tavoitteena on olla Suomen rakastetuin operaattori
Uusi palveluoperaattori Moi aloittaa toimintansa tänään. Suomalainen Moi Mobiili on uudenlainen
palveluoperaattori, joka on tehty asiakkaan lähtökohdista. Moin tavoitteena on olla Suomen
rakastetuin operaattori.
Moi on uusi operaattori, joka suunnittelee palvelunsa asiakkaan etujen mukaisesti. Kohderyhmänä ovat edelläkävijät, jotka
käyttävät sujuvasti eri päätelaitteita älypuhelimesta tabletteihin. Moin mobiililiittymät ovat aina 4G LTE -liittymiä.
Moin konseptin ydin on oman tilin simmien jaettu data- ja puhepaketti, jolloin jokaista liittymää ei tarvitse erikseen optimoida
puheaika- tai datapaketeilla. Moin asiakas saa liittää yhteen tiliin niin monta liittymää eli simmiä, kuin hän tai hänen perheensä
tarvitsee ja hallinnoida niitä internetissä tai mobiili applikaatiolla. Applikaation nimi on Mun Moi ja se on ladattavissa Moin
asiakkaalle Google Play ja App Store -sovelluskaupoissa sekä moimobiili.fi sivustolla internet selainversiona.

– Avasimme verkkokauppamme tänään aamulla. Itse olemme testanneet ja käyttäneet Moi -liittymiä jo joulukuusta alkaen,
kertoo yhtiön perustaja ja toimitusjohtaja Petri Lahtinen.
– Olemme pyrkineet luomaan markkinoille operaattorin, joka on tehty asiakkaan haaveista, ja nyt tuntuu tosi hienolta.
Tavoitteenamme on, että meistä tulee Suomen rakastetuin operaattori, oikea love operator, Lahtinen nauraa.
Moin taustalla oleva yhtiö perustettiin viime keväänä ja operatiivista palvelualustaa on rakennettu vajaa vuosi. Moin moderni
palvelualusta on luotu siten, että se varmistaa asiakaslähtöisen toimintamallin. Moi käyttää digitaalisia ja modulaarisia
teknologiaratkaisuja.
Moi on palveluoperaattori, joka toimii DNA:n mobiiliverkossa. Palveluoperaattoriksi kutsutaan mobiililiittymiä myyvää yritystä,
jolla ei ole omaa televerkkoa, vaan joka vuokraa sitä joltain verkko-operaattorilta.

Lisätiedot:
www.moimobiili.fi
Moi Mobiili
CEO Petri Lahtinen
045-787 04 727
Viestintä Ulla Koivula
045-787 20 727

Moin emoyhtiö on European Mobile Operator Oy ja sen hallituksessa toimii yhtiön kolme perustajajäsentä (Petri Lahtinen,
Juha Koivuniemi ja Tore Teir) sekä Bo Harald ja Pekka Rantala. Markkinointi- ja myyntiyhtiönä toimii Moi Mobiili Oy.
Moi on yrityksen avainhenkilöiden ja suomalaisten sijoittajien 100 prosenttisesti omistama yritys, jonka päämaja on Helsingin
Hernesaaressa.

