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Worldtrucker – raskaan kaluston kuljettajien
kohtauspaikka verkossa on saanut
mobiilisovelluksen
Volvo Trucks on julkaissut mobiilisovelluksen Worldtrucker –verkkoyhteisölle.
Älypuhelimille ja tablet-tietokoneille tehty sovellus auttaa kuljettajaa käyttämään
yhteisön palveluita tien päällä ja jakamaan omat kokemuksensa. Maksutonta sovellusta
voi tällä hetkellä käyttää iOS- (iPhone, iPad) ja Android-käyttöjärjestelmillä. Sovellusta
on ensimmäisenä päässyt käyttämään “julkkiskuljettaja” Lisa Kelly, joka tunnetaan
muun muassa amerikkalaisista tv-sarjoista Rekkakuskit jäällä ja Maailman
vaarallisimmat tiet. Lisa on myös Worldtruckerin jäsen.

Worldtrucker-sovellus on suunniteltu, jotta Worldtrucker-yhteisön jäsenet voisivat
vaihtaa kokemuksia ja jakaa omaa kokemustaan toisten kuljettajien kanssa helposti myös
tien päällä ollessaan. Palvelussa on tällä hetkellä yli 20 000 jäsentä. Lisäksi sovellus
helpottaa uusien jäsenien liittymistä, koska yhteisön käyttöön tarvitaan vain mobiililaite
ja verkkoyhteys. Worldtrucker-verkkoyhteisössä (osoitteessa www.worldtrucker.com)
kuljettajat voivat keskustella toisten kuljettajien kanssa ympäri maailman.
- Sovellus on sekä Worldtrucker-verkkosivun laajennus että hyvä työkalu kuljettajille,
jotka voivat sen avulla luoda ja jakaa sisältöä tien päältä. Kuljettajat voivat jakaa muille
käteviä vinkkejä kuten hyviä ruokapaikkoja tien varrelta tai tietoa tietöistä, kertoo Paula
Kühnel, Volvo Trucksin Online Communication Manager.
Sovellus sisältää muun muassa GPS-paikannukseen perustuvan toiminnon, jonka avulla
kuljettaja voi tallentaa ja jakaa ajamansa reitin. Tuolle reitille kuljettajat voivat lisätä
kiinnostavia paikkoja ja muita vinkkejä. Kuljettajat voivat myös lisätä kuvia vinkkeihin,
arvostella ja kommentoida niitä, jotta muut tietävät etukäteen, minne todella kannattaa
mennä vaikkapa ruokailemaan. Toimintoihin kuuluu myös chat-keskustelumahdollisuus,
joka auttaa kuljettajia keskustelemaan lähellä olevien muiden kuljettajien kanssa.
Sovellus yhdistyy täydellisesti Worldtrucker- verkkosivuun ja palvelu on suunniteltu
yhdessä kuorma-auton kuljettajien kanssa. Kuljettajilta on kerätty palautetta muun
muassa Worldtruckerissa tehdyn kyselyn avulla ja haastattelemalla kuljettajia

taukopaikoilla.
- Kuorma-autonkuljettajat tuntevat parhaiten elämän tien päällä ja tämä sovellus on
kehitetty juuri heille ja heidän avullaan, sanoo Paula Kühnel.
Vaarallisten teiden kuljettaja Lisa Kelly sovelluksen testikäyttäjänä

Sovellusta on ensimmäisenä päässyt käyttämään kuuluisa kuorma-autonkuljettaja Lisa
Kelly, joka tunnetaan ympäri maailman hänen osallistuttuaan Suomessakin esitettyihin
tosi-tvsarjoihin Rekkakuskit jäällä (Ice Road Truckers) ja Maailman vaarallisimmat tiet
(IRT: Deadliest Roads). Lisa on myös Worldtruckerin jäsen.
- Sovelluksesta tulee olemaan paljon apua tien päällä, kun voi saada vinkkejä siitä missä
kannattaa syödä, nukkua tai pysähtyä reitin varrella, sanoo Kelly.
Lisa Kelly on ollut hyvin aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja hänellä on Facebookissa,
Twitterissä ja Worldtruckerin foorumilla paljon seuraajia niin ystävinä kuin faneinakin.
- Minusta on mukavaa olla yhteydessä muiden kuljettajien kanssa. On monia asioita,
jotka tekevät kuorma-auton kuljettajista tiiviin yhteisön ja se minusta juuri on siistiä
Worldtruckerin konseptissa. Toiset kuljettajat voivat todella ymmärtää, millaisissa
tilanteissa olet.
Kuinka Lisa Kelly ehdottaa, että kuljettajat käyttäisivät sovellusta?
- Mene vain sisään sovellukseen ja ala painella nappeja. Sovellus on todella hyvä tapa
pitää yhteyttä.
Sovellus on maksuton ja sen voi ladata iOS-käyttöjärjestelmään Applen App Store kaupasta ja Android-käyttöjärjestelmään Google Play -kaupasta. Sovellus on
käytettävissä muun muassa suomen-, ruotsin- tai englannin kielellä riippuen siitä, minkä
kielen käyttäjä palvelussa itselleen valitsee.
Tietoa Worldtrucker-verkkoyhteisöstä

Worldtrucker on maailmanlaajuinen verkkoyhteisö kaikille raskaan kaluston kuljettajille
riippumatta siitä, minkä merkkisellä kuorma-autolla he ajavat. Volvo Trucks tarjoaa
palvelun, mutta sisällön luovat kuljettajat itse. Yhteisön kautta kuljettajat voivat jakaa
kokemuksia ja saada uusia tuttavuuksia omalta alaltaan yli maan rajojen. Palvelun selailu
onnistuu myös muilta, kuin jäseneksi liittyneiltä, mutta esimerkiksi keskusteluihin
osallistuminen ja kuvien lataaminen onnistuvat vain jäseneksi liittyneiltä.

Palvelun sisältö perustuu pitkälti kävijöiden itsensä luomaan sisältöön, kuten valokuviin,
ryhmiin ja keskusteluihin. Volvo Trucks toivoo, että kuljettajille tarjottu verkkoyhteisö
tekee kuljettajan työstä yhä mielenkiintoisempaa, lisää kiinnostusta ammattia kohtaan ja
auttaa kuljetusyrityksiä uusien kuljettajien löytämisessä.
• Sivustolla vieraillaan yli 90 000 kertaa kuukaudessa ja palveluun ladattuja kuvia on yli

130 000 kappaletta.
• Kielet: Worldtrucker-nettisivu on saatavilla 19 kielellä.
• Jäsenmäärä: yli 20 000
• Sivun osoite: http://www.worldtrucker.com

Korkearesoluutioiset kuvat
Lisätietoa:
Minna Forsström, markkinointi- ja viestintäpäällikkö, sähköposti:
minna.forsstrom@volvo.com, p. 050-577 3455

Videoaineistoa Volvo Yhtymästä on osoitteessa http://www.thenewsmarket.com/volvogroup Voit katsella tai tilata videon
tai vastaanottaa sen MPEG2-tiedostona tai Beta SP -nauhana. Rekisteröinti ja videot ovat tiedotusvälineille ilmaisia.
Kuvat ovat saatavana Volvo Trucksin kuvapankissa http://images.volvotrucks.com

Volvo Trucks myy asiakkailleen kuorma-autoja ja kuljetusten kokonaisratkaisuja. Yritys tarjoaa täyden tuotevalikoiman
keskisuurista raskaisiin kuorma-autoihin, ja maailmanlaajuisesti sillä on vahva 2 300 toimipisteen verkosto yli 140
maassa. Volvon kuorma-autoja valmistetaan 16 maassa eri puolilla maailmaa. Vuonna 2012 Volvo toimitti
maailmanlaajuisesti 105 000 kuorma-autoa. Volvo Trucks kuuluu Volvo Yhtymään, joka on yksi maailman johtavista
kuorma-autojen, linja-autojen, maanrakennuskoneiden sekä meri- ja teollisuusmoottoreiden tuottajista. Volvo Yhtymä
tarjoaa myös täydelliset rahoituspalvelut. Volvon työ perustuu yhtiön perusarvoihin, jotka ovat laatu, turvallisuus ja
ympäristö.

