HYVÄT YRITYKSET

ilmoitus

Fölin palvelut ovat keino rakentaa yritysmielikuvaa
Seudullinen joukkoliikenne Föli kokeilee ennakkoluulottomasti uusia ratkaisuja ja haluaa tiivistää yhteistyötä alueen yritysten
kanssa. – Meillä on jo nyt tarjota yrityksille runsaasti palveluja, joiden avulla ne voivat ilahduttaa sekä omaa henkilökuntaansa
että asiakkaitaan, sanoo joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte.
Tämän syksyn suuria lanseerauksia Fölillä ovat työmatkakortti ja lähimaksamisen käyttöönotto busseissa. Korte näkee
molemmat alueen yrityksille erinomaisina
mahdollisuuksina näyttäytyä edelläkävijänä.
– Bussin hyödyntäminen satunnaisilla
työmatkoilla helpottuu, kun jatkossa kertalipun voi tarvittaessa maksaa firman kortilla, ja työmatkakortti taas on houkutteleva
työsuhde-etu, joka voi auttaa myös uusien
työntekijöiden rekrytoinnissa, hän sanoo.

Kertalipun voi pian
ostaa lähimaksukortilla

Työmatkakortti on
uusi työsuhde-etu

Nyt Korte haluaa rakentaa yhteistyötä Turun
seudun yritysten kanssa. Fölillä halutaan
ymmärtää paremmin työnantajien tarpeita
ja ratkoa käytännön pulmia.
– Olemme yrityksille dynaaminen
kumppani ja valmiita kokeilemaan uutta
ennakkoluulottomasti. Saammekin palautetta siitä, että meillä on perheyritysfiilis.
Se missä meillä on vielä tekemistä on, että
tämä fiilis välittyy myös ulkopuolelle. Sitä
lähdemme nyt muuttamaan, Korte lupaa.

Innostuneen vastaanoton saaneet työmatkakortit tulevat kaikkien yritysten saataville syksyn aikana. Ensimmäisenä työmatkakortin otti käyttöön Turun kaupunki, millä oli
suuri merkitys Fölille.
– Se on erinomainen testi uudelle järjestelmällemme – kun saamme sen toimimaan moitteetta kaupungin omassa organisaatiossa, työmatkakortti on valmis valloittamaan alueen yritykset, Korte sanoo.
Työmatkakortti antaa yrityksille mahdollisuuden tarjota uusi kiinnostava työsuhde-etu ja tasapuolistaa etuja autoilevien ja
julkisia suosivien kesken. Kortti on käytettävissä myös vapaa-ajalla, joten se alentaa
tuntuvasti sekä työntekijän kuluja että liikkumisen päästöjä.
– Työmatkakortin käyttöönotto muutti
mielestäni Turun työnantajamielikuvaa ja toi
vakuuttavuutta kaupungin ympäristöstrategiaan. Samalla tavalla valinnasta hyötyvät muutkin yritykset – nyt on mahdollisuus
näyttää muille mallia, Korte sanoo.

Föli ottaa loppuvuoden aikana lähimaksamisen käyttöön busseissa ensimmäisenä
Suomessa – ja kolmantena maailmassa.
Föli on aidosti edelläkävijä joukkoliikenteen
sähköisissä palveluissa Suomessa: Fölin
maksujärjestelmä mahdollistaa esimerkiksi
sen, että Turun Kaupunginteatterin näytöslippu toimii myös bussilippuna.
– Totta kai tärkeintä on, että bussi kulkee ajallaan ja busseja on tarpeeksi saatavilla. Jos tuote ei ole kunnossa, ei edistyneillä sähköisillä palveluillamme ole merkitystä.

Tiiviimpää yhteistyötä
alueen yritysten kanssa

– Meillä on ennakkoluuloton asenne ja perheyritysfiilis, kuvailee joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte Föliä.

