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Zeckit – ja et osta sikaa säkissä!
Kenelle annat kotisi avaimet? Yrityksen luotettavuus on tärkeää, kun olet
hankkimassa esimerkiksi remonttimiestä, siivoojaa, kampaajaa tai vaikka
autohuoltoa. Ja luotettavuuden merkitys kasvaa entisestään, kun etsit hyvää
tekijää omaan kotiin.
Zeckit-palvelun avulla voit tarkistaa yritysten taustat ja arviot, ja sen myötä
tehdä varmempia valintoja. Samalla voit myös jakaa hyvät ja huonot
kokemukset arvioimalla käyttämäsi yrityksen. Palvelusta löytyvät kaikkien
suomalaisten yritysten kattavat perustiedot ja niistä annetut arviot.
Zeckit-selvityksen perustietojen lisäksi tulossa on myös maksulliset lisätiedot,
joita ovat esimerkiksi luottotiedot. Tarkistamalla yrityksen taustat huolellisesti
ennen valintaa riski työn epäonnistumisesta pienenee.
Sosiaalisen median merkitys yritystä valittaessa korostuu entisestään. Zeckitselvitystä ja arvioita on mahdollista jakaa sosiaalisessa mediassa. Samalla
yrityksille tarjotaan mahdollisuus osoittaa entistä parempaa läpinäkyvyyttä
jakamalla Zeckit-selvitys omilla verkkosivuilla. Arvioiden perusteella etenkin
hyvin arvioidut yritykset saavat lisää näkyvyyttä ja kasvattavat verkostoaan.
Tietoja julkaistaan myös muissa sähköisissä palveluissa ja kanavissa. Zeckitpalvelussa on mukana laaja kumppaniverkosto auttamassa kuluttajia ja
hyviä yrityksiä. Julkaisuvaiheessa mukana ovat Sentraalin 0100100palvelut, Turun kaupunki, Omaduunari, Löydä Sähkömiespalvelu, Suomela.fi, Duunitori ja Luotettava Kauneus. Zeckit-palvelun
julkaisijana ja toteuttajana toimii Suomen Tilaajavastuu Oy.

Lisätietoja:
Mika Huhtamäki
zeckit.com -kapteeni
mika.huhtamaki@tilaajavastuu.fi
p. +358 40 061 6253
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Sentraali (Oy Eniro Finland Ab) - 0 100 100 numero- ja hakupalveluista
löydät helposti suomalaisten henkilöiden, yritysten ja julkishallinnon numerot,
nimet ja osoitteet, sijainnit ja reitit sekä muita hyödyllisiä lisätietoja.
www.0100100.fi
Yhteyshenkilö: Pirjo Haaga, Johtaja 0100100 Liiketoiminta, p. 050 555
5848, pirjo.haaga@sentraali.fi

Duunitori.fi on Suomen suurin työnhakukone ja uudenaikainen
rekrytointimedia. Duunitorilta löytyy suurin osa maan avoimista työpaikoista
ja kattava määrä uravinkkejä, yritysesittelyjä sekä työnantajia taustoittavia
artikkeleita.
duunitori.fi/
Yhteyshenkilö: Martti Kuusanmäki, p. 050 413 7667, martti@duunitori.fi

Suomela.fi-sivusto on vuonna 2005 avattu pientaloasumisen erikoissivusto,
jolla vierailee kuukaudessa noin 300 000 eri kävijää lukemassa artikkeleita ja
blogeja sekä etsimässä tuotteita ja remontteihin tarvittavia ammattilaisia.
www.suomela.fi
Yhteyshenkilö: Robert Kullström, toimitusjohtaja, p. 040 062 9657,
robert.kullstrom@freemiummedia.fi

Luotettava Kauneus osoittaa kuluttajalle, että sertifioitu yritys toimii
yhteisten pelisääntöjen mukaan ja yhteiskuntavelvoitteita noudattaen.
Sertifioinnin tarkoitus on lisätä läpinäkyvyyttä, ja antaa enemmän pelitilaa
rehellisille yrittäjille sekä perustella asiakkaalle hinnoittelua. Se on tehty
yhteistyössä alan ammattilaisten, viranomaisten sekä tilaajavastuu.fi rekisteripalvelun kanssa.
luotettavakauneus.fi/
Yhteyshenkilö: Johanna Ahlberg, p. 050 349 1071,
johanna@luotettavakauneus.fi

Omaduunari on paikka, josta yksityisasiakkaat löytävät luotettavia ja
muiden suosittelemia ammattilaisia kodin rakennus- ja remonttitöihin. Näin
asiakkaat voivat siirtää remonttihuolensa osaavien ammattilaisten käsiin.
www.omaduunari.fi
Yhteyshenkilö: Hilla Pyykkönen, p. 050 506 6321, Hilla@omaduunari.fi

Turun kaupunki esittelee uuden toimintamallin, joka yhdistää alueen
palvelut, tekijät ja asiakkaat. Vielä nimetön uusi toimintaympäristö ei itse
tuota palveluita, vaan kokoaa kunnan, palveluyrittäjien ja kolmannen sektorin
tarjoamat palvelut löydettäväksi sähköiselle alustalle. Tavoite on
asiakaslähtöinen ja luotettava alueellinen markkinapaikka, jossa kaupunki
toimii toiminnan kehittämisessä yhteistyössä kuntalaisten, yritysten ja
kolmannen sektorin kanssa. www.turku.fi
Yhteyshenkilö: Eero Rostiala, projektipäällikkö, p. 040 679 4823
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