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Yhteenveto 

 
Ereading-hankkeen tavoitteena on luoda sisältö- ja kuluttajalähtöinen tapa maksullisen 
sanomalehti-, aikakauslehti- ja kirjasisällön jakelemiseksi sähköisillä lukulaitteilla. 
Lukulaitteille ja älypuhelimille tarjolla olevan sisällön määrä on Yhdysvalloissa ja 
Euroopassa tasaisessa kasvussa, ja useat kustantajat ovat aloittaneet prosessiensa ja 
työnkulkujensa muokkauksen. Tässä murrosvaiheessa ei ole kyse vain sisältöjen 
digitalisoinnista vaan tuotteiden muuttumisesta uuden mediakanavan edellyttämään muotoon. 
 
Hanke alkoi toimialan yhteisen näkemyksen muodostamiseen tähtäävällä taustaselvityksellä. 
Yhtenä osana taustaselvitystä oli opintomatka, joka päätettiin toteuttaa Tokioon. Tavoitteena 
oli selvittää eReading-alueen tilanne ja kehityssuunnat Japanissa Kohde valittiin siksi, että 
Japani on edelläkävijä mobiilipalveluissa ja Aasian markkinoista ei ole saatavissa yhtä 
helposti tietoa kuin USA:sta. 
 
Opintomatka tapahtui 24–27.5.2010 ja matkakohteiksi valittiin kustantajia (Mainichi 
Newspaper, Nikkei), sähköisen kirjojen sisältöoperaattori (Papyless), sähköisten 
lukulaitteiden teknologiatoimittajia (Panasonic, Toppan, Bridgestone), mobiilioperaattori 
(NTT Docomo), paikkatietoon sidottujen palveluiden toimittaja (Mapion). Lisäksi kuultiin 
esityksiä japanin mobiilimarkkinoista ja tavattiin Suomen lähetystön sihteeri. 
 
Yhteenvetona matkasta voidaan todeta, että mobiilimarkkinat Japanissa ovat erittäin 
kehittyneet ja suunnitteilla on suuria investointeja LTE-teknologiaan. Tämä teknologian 
avulla tiedonsiirtonopeus voidaan nostaa jopa 100 Mb ja yhteyden muodostamisaikaa 
lyhentää huomattavasti. Nopea datayhteys mahdollistaa mobiilimarkkinoiden kehittymiseen 
entisestään. 
 
Sähköistä lukemista hallitsee japanilaiset sarjakuvat, mangat. Japanin kielestä ja sen 
lukutavasta johtuen mangoihin on kehitetty omia lukuohjelmia ja formaatteja (ePub-
formaattiin on tarkoitus sisällyttää tarvittavia erityispiirteitä). PC-kirjojen markkina on 
viimeaikoina hieman taantunut ja mobiilikirjojen taas ollut voimakkaassa kehityksessä. 
Toistaiseksi sähköinen lukeminen edustaa edelleen vain murto-osaa median liikevaihdosta. 
 
Kustantajien strategiana on tarjota sisältöä monessa kanavassa ja kullekin kanavalle 
sovitettuna kannibalisoimatta päätuotteiden liikevaihtoa. 
 
Itse lukulaitteita emme juurikaan nähneet tavallisilla kuluttajilla vaan lukeminen tapahtuin 
pääosin puhelimista. Teknologiakehitys on kuitenkin voimakasta ja iPad lanseerattiin 
opintomatkan aikana. Sähkömusteeseen perustuvien näyttöjen ensimmäiset sovellusalueet 
tulevat olemaan erilaiset julkisten tilojen näytöt ja kauppojen hintalaput. Teknologian omistaa 
taivanilanen PVI, jonka odotukset markkinoiden kehityksestä ovat suuret. 
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1 Panasonic Centre 

Kirjoittaja: Olli Nurmi, VTT 
 
Panasonic on yksi maailman suurimmista elektroniikkayrityksistä. Yritys perustettiin 1918, 
jolloin 23-vuotias Konosuke Matsushita aloitti kahden henkilön työpajan., Nykyään 
Panasonicilla on 384 586 työntekijää, joista 231 733 Japanin ulkopuolella. Yrityksen myynti 
on 66, 5 Miljardia Euroa, joista 54 % on Japanissa ja 12 % Kiinassa, 11 % Aasiassa, 11 % 
Euroopassa, ja 12 % Etelä- ja Pohjois-Amerikassa. Panasonicin tärkeimmät 
liiketoimintasegmentit ovat AudioVisuaaliset tuotteet (39 %), kodinkoneet (13 %) ja 
elekroniikka (19 %). Panasonic pyrkii olemaan paras ”Green Innovation Company” 
elektroniikkateollisuudessa 100-v syntymäpäivillään 2018. 
 
Isäntinämme olivat Takashi Oshima (General manager, Panasonic Center Tokyo), Hiroshi 
Sakakibara (Assistan managerI ja Ken Tsuryrayashi (Manager). 
 
Panasonic Center Tokyo keskittyi esittelemään opintoryhmälle plasma- näyttöteknologiaa ja 
kamerateknologiaa. Tuotemerkkejä ovat mm. Viera- TV-tuotteet ja Lumix-kamerat. 
 
Kilpailu plasma- ja LCD-teknologian välillä on kovaa ja näyttäisi siltä, että plasmateknologia 
soveltuu erityisesti suuriin näyttöihin. Tätä esitettiinkin noin 90 tuumaisella plasmanäytöllä, 
jossa resoluutio on noin 4000 x 2000 (4x2k).  
 
Esillä oli uutta plasmatekniikkaa, joissa oli tuotettu suurempi kontrastisuhde lisääntyneen 
valovoiman ja entistä tummemman mustan ansiosta. Tämä oli tuotettu energiaa säästävällä 
tavalla 
 
Panasonic Centerillä painotettiin myös 3D-teknologiaa. Panasonicin täysteräväpiirtoinen 3D-
järjestelmä (Full HD 3D) hyödyntää vuorottelumenetelmää, missä molemmille silmille 
näytetään oma kuvansa. Katselua varten tarvittavien 3D-lasien LCD-ruudut on tahdistettu, ja 
ne avautuvat ja sulkeutuvat sen mukaan, onko televisiossa vasemman vai oikean silmän kuva. 
Esillä oli mm. ”pienoisstudio”, jossa pystyttiin tuottamaa lyhyt uutislähetys 3D:nä. Kamerassa 
sisälsi integroituna kaksi kameraa ja tulos esitettiin HD plasmanäytöllä. 
 
3d-teatterissa oli pienen valkokankaan kokoinen, 103-tuumainen plasma HDTV ja 7.1-
kanavainen ääni, jossa kyettiin seuraamaan 3D-esityksiä. 
 
Lumix kamerat käyttävät Panasonikin Venus- kuvaprosessoria. Kameroista oli esillä mm. FT2 
- vesitiivis pokkari, jonka vesitiiviyttä korostettiin kuvauksilla akvaariossa. FT2 on vesitiivis 
kymmenen metrin syvyyteen asti ja kestää pudotuksen kahden metrin korkeudelta. Toinen 
uutuus oli kosketusnäytöllä varustettu malli, jolla kuva otettiin kosketusnäyttöä painamalla. 
Automaattinen tarkennus aktivoituu, kun käyttäjä koskettaa näyttöä sormellaan. Käyttäjä voi 
valita suoraan näytöltä kohteen, jonka mukaan kuva tarkennetaan. Esillä oli myös G1, joka on 
hyvin kevyt järjestelmäkamera. Panasonicin tavoitteena on jatkossa parantaa kameroiden 
helppokäyttöisyyttä.  
 
Esillä oli myös "nanoe" –teknologia, jonka avulla tuotettiin nanopartikkeleita vesikerroksessa. 
Hiukkasia käytettiin mm. bakteerien sterilointiin. Hiukkasia pystytään käyttämään ilmeisesti 
myös muissa tuotteissa. 
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1.1 Sähköiset lukulaitteet 

Panasonic valmisti ja kehitti sähköisiä lukijalaitteita. Tuotanto lopetettiin 2008, koska 
myyntiodotuksiin ei päästy. Tavoitteena oli 1000 kappaleen kuukausimyynti, mutta 
käytännössä kokonaismyynti oli vain noin 3000 laitetta. Ensimmäisen sukupolven laite oli 
mustavalkoinen, hidas ja varsin painava (520 g). Palautteen perusteella 2. sukupolven 
laitteesta pyrittiin tekemään kevyempi (325 g) ja siinä oli värinäyttö. Laitetta pidettiin 
edelleen liian painavana. 3. sukupolven laitetta ei koskaan julkaistu. 

 

1.2 Yhteenveto 

Panasonic oli ilmeisen kiinnostunut eReading-alueesta, mutta vetäytyi liian pienen 
markkinakiinnostuksen vuoksi. Markkinat eivät tuolloin olleet kypsiä.  

2 Papyless 

Kirjoittaja: Fredrik Rahka, WSOY 
 
 IsäntänäMs. Yasuko Matsui (yasuko@papy.co.jp)  
 
Papyless Ltd on e-kirjojen myyntiin keskittynyt yritys. He jakavat liiketoimintansa kahteen 
osaan: PC:llä luettaviin kirjoihin ja kännyköillä luettaviin kirjoihin. Papyless toimii 
kustantamoiden ja erilaisten verkkosivujen välissä sähkökirjojen tukkurina, kauppiaana ja 
jakelijana. Toisin sanoen esim. Kinokuniya-niminen kirjakauppa alihankkii sähkökirjojen 
myynnin Papylessiltä. Papyless myy 480 kustantajan 171 098 titteliä 33 verkkosivun kautta 
(huom. verkkokaupan mukaan myynnissä on nyt 145 147 titteliä). Papylessillä on töissä 40 
henkilöä, joista noin 20 ovat insinöörejä.  
 
Papylessin sähkökirjojen verkkokauppa löytyy osoitteesta http://www.papy.co.jp/ (kannattaa 
hakea Papylessiä ja painaa hakutuloksen vieressä olevaa linkkiä "käännä tämä sivusto")  
 
Liitteessä on esitelty markkinat ja Papylessin toiminta. Mainittakoon erikseen, että 
sähkökirjojen myynti Japanissa on kasvanut $150 miljoonasta $448 miljoonaan kolmessa 
vuodessa. Tosin $448 miljoonan myynti on vain 5,8 % Japanin $7771 miljoonan 
kirjamarkkinoista.  
 
Papylessilla on kahdenlaista liiketoimintaa: he myyvät kirjat teoksittain ja he vuokraavat 
teoksia 48 tunnin ajaksi. Kirjat hinnoitellaan kustantamoiden toiveiden mukaan niin, että 
kirjojen hinnat ovat noin 70-80 % kovakantisten kirjojen hinnoista. Kirjan 48 tunnin vuokra 
maksaa yhden kupongin, joka puolestaan maksaa 100 yeniä (noin euron). Pari vuotta sitten 
lanseeratun vuokramallin kautta on luettavissa vain noin 8000 teosta. Noin 5 % 
mobiilikauppaan ilmestyneistä asiakkaista ostavat jotain ennen lähtöään. Vastaavasti vain 
noin 1 % ostaa kirjan www-sivuilta. Suurimmat kategoriat ovat kaunokirjallisuus, harraste, 
valokuvaaminen, liiketalous ja sarjakuvat (Impress e-Book Report, Japan 2007).  
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Papyless myy kirjoja voin kopiosuojatussa muodoissa. Tekniset muodot ovat Keyringpdf, 
XMDF, .book, Windows Media -DRM, html, sekä SD-publish. Papylessin myymästä 
sähkökirjasta kuluttajalla voi olla kerrallaan vain yksi kopio. Kaveri saa lainata kirjaa, mutta 
silloin sitä ei ole ostajalla itsellään. Papylessin mukaan kännykkäkirjakauppojen määrä on 
huimasti kasvanut vuosien 2005–2009 välillä 57:stä 758:n (PC-sähkökirjakauppojen määrä on 
11). Johtuen tästä kasvusta Papyless päätti kehittää ja lanseerata vuokramallin (1 dollari 
kuukaudessa).  
 
Papylessin mukaan kuluttajat valitsevat sähkökirjan painetun sijaan mukavuussyistä. Asiaa on 
tutkittu Japanissa (Impress e-Book Report, Japan 2007). Kuluttaja-asiakkaat ovat joka 
puolelta Japania eikä mitään kaupunkikeskittymiä ole Papylessin mukaan havaittavissa.  
 
Paplessin suurimmat asiakkaat ovat NTT DoCoMo, Inc. NTT Communications, Corporation 
Uirukomuenu Seven Co, Ltd, Sharp Corporation ebank KDDI Japani Net Bank Ltd - SBM 
Japansonikomyunikeshonnettowaku-Eleven, Inc. näppärä Oyj NEC Corporation Yahoo Japan 
Corporation BIGLOBE muut  
 
Papyless mainitsi kilpailijoikseen Sharp started PDA eBook (founded 1999), EBI started PC 
comic eBook web (2000), Bitway started PC eBook web (2001), Shincho started mobile 
eBook web (2002), Celsys developed mobile comic viewer (2004) and NTTsolmare started 
mobile comic web (2004).  
 
Suurimmat osakkeenomistajat ovat perustajan lisäksi DoCoMo Investment Limited 
Partnership Ltd, JAFCO Co Ltd, sekä Sales El Oputonifuti Publishing Co Ltd.  
 

2.1 Yhteenveto 

Sähkökirjojen myynti Japanissa on alkumetreillä. Markkina on kasvanut nopeasti, mutta on 
vielä 2 % kokonaismarkkinoista. Papyless on mielenkiintoinen toimija, joka myy 
pääsääntöisesti sähkökirjoja tietokoneella luettavaksi. Myynnistä valtaosa tulee Manga-
kategoriasta, joka ei Suomessa ole merkittävässä asemassa. Papyless on kaikesta huolimatta 
hyvä esimerkki uudenlaisesta toimijasta, joka tulee perinteisen kirjamarkkinan ulkopuolelta. 
Tulevat vuodet näyttävät kehityksen suunnan. Vaikuttaa siltä, että ainakin NTT Docomolla on 
vahva halu olla vaikuttamassa sähkökirjamarkkinoiden kehitykseen.  
 

3 The Mainichi Newspaper 

Kirjoittaja: Petteri Putkiranta, Sanoma News 
 
Topic: eReading, mobile and tablets. 
Presentation by Naoki Onodera san, Planning/sales dept, Content Headquarters 
Agenda:  

- general of Mainichi 
- History in Digital 
- New projects 
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General: 

- difficult times for Japanes newspapers 
- Maninchi still profitable but many others lossmaking 
- Mainichi is a member of the eNews WAN-IFRA networks 
- The oldest newspaper in Japan since 1872 
- 3,8m subscribers => strategy not inflate the print business 
- Digital services share not told 
- 2004 japanese news companies agreed on NewsML format standards for mobile 

 
History in digital:  

- - 95 news service online (JAMJAM) 
- - 98 photo bank service 310 000 photos 
- - 01 Mainichi daily news, => - 04-07 msn coop after which own Mainichi.jp 
- Mainich has the most users in mobile in Japan – freemium strategy (free => premium 

areas (news, baseball, soccer, etc… , comics and sudoku free) 
- Maininch.jp  has 18m Uniques (News, sports, lifestyle)  
- Channels: Wii, Infoseek, AU Seek etc… 

 
Development of Japanese media market 

- News paper has declined among young people 
- Intenet grown  
- TV stable 

=> Key challenge: Not able to reach young people (10-30yrs) => Mobile the key strategy 
- 2010 2,6m smartphones in Japan (phones like iPhone = open touch screen).  
- Charging for news 100/200/300 yen / month 

 
New projects 
 
Increasing revenue instantly 

- establish multiple websites bases on afiliate advertizing => driving traffic to other sites 
and earning from that 

- Increasing interactivity – e.g. Twitter 
- Looking into charging for the content 

 
Twitter: 

- Maininchi editorial twitter 0> 13m followers (as of sept 25th) 
- daily news news twitter (1500 followers) 
- breaking news twitter (2m followers) 
- election twitter (?) 

 Increasing interactivity  
 Increasing unique users 
 Not sure how to monetize 

 
IPTV service 

- coop with NTT and Sharp for demonstration  
- no idea yet how to monetize 
- They see a lot of potential 
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iPhone app. 
- Mainichi zoo – a free photo album service with animal pictures 
- HighSchool Baseball game service  

 
Readers:  

- Amazon, Ben-q, Sony launched allready 
- English content first => in order to avoid cannibalism 
- Maininch title has not been succesfull because of lack of brand awareness among 

English readers 
- Coop with Korean Nuut => Japanes content for Korea - The same with a Taiwanese 

device partner – again target not to cannibalize 
- Also got some subsidies from government to put content to ereaders in hospital 

applications 
 
Android: 

- an app with Sony Ericsson => no comments on success or response 
 
Digital Signage: 

- Narita Express – signage with news headlines 
- Also hospitals  
- No comments on feedback or success 

 
Digital magazines 

- Woodwing coop. for magazine => first stanadalone apps but now a kiosk app now 
ready  

- Woodwing offers service for formatting the content for iPhone, Android etc…  
- Magazine trial to be started  
- Initial target consumer price 350 yen / month 

 

3.1 Summary 

- Very little concrete experience on eReaders and paid content outside of mobile 
- Newspapers in Finland are at least in similar status regarding to eReader approach and 

actions 
- Actions driven by protection of print assets -> international pilots an interesting way 

to pilot 
- Young audience similarly a challenge for us => mobile propably an important channel 

to address young audience in Finland as well 
 

4 Mobile business/Philip Sugai 

Kirjoittaja: Seppo Leminen, Aalto Yliopisto, Kauppakorkeakoulu/Laurea 
(mobiliilimarkkinoita yleisesti käsittelevän osuuden lisäsi Olli Nurmi) 
 
Mobiililmarkkina Japanissa poikkeaa USA:sta ja Euroopasta huomattavasti. Suhteutettuna 
väkilukuun liittymäpenetraatio on hyvin suuri ja 95 % niistä on 3G-liittymiä. Verkkojen laatu 
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ja peitto on huippuluokkaa. Japanilaiset myös käyttävät paljon kehittyneitä mobiilipalveluja. 
Yksinkertaisten SMS- ja MMS-palveluiden sijasta mobiilisähköpostia käytetään paljon, mikä 
sallii rikkaan sisällön esitystavan. Selvästi yli puolet liittymän omistajista käyttää mobiili-
internettiä. Operaattorien asiakasuskollisuus ja kannattavuus on huippuluokkaa. 
 
Japanissa on myös hyvin homogeeninen laitekanta, koska operaattoreilla on hyvin tiukka ote 
laitteiden ominaisuuksien määrittämisessä. Tämän vuoksi sovelluskehittäjien ei tarvitse olla 
huolissaan pirstoutuneista markkinoista, mikä on tilanne USA:ssa ja Euroopassa. 
 
Liittymähinnoittelu perustuu pääosin flat-rate-hinnoitteluun, joten kuluttajan ei tarvitse olla 
huolissaan siirtämänsä datan määrästä. Operaattorit ottavat vain 10% mobiiliportaalien 
liikevaihdosta ja operaattorien ekosysteemi on alusta lähtien ollut avoin. Yksin NTT 
DoCoMo's i-mode palvelussa on 15,000 mobiilisaittia (suurien operaattori Japanissa). 
 
Kyseessä ei ole kulttuurikysymys, vaan olosuhteet, joissa mobiiliekosysteemi on voinut 
kehittyä vahvaksi.  
 
Philip Sugai tiivistää mobiililiiketoiminnan kiteytyvän kuuteen lainalaisuuteen, jotka hän on 
avannut tarkemmin kirjassaan ”The six immutable laws of Mobile Business” Wiley. 
 
Häntä hämmästytti eniten kun hän tuli Japaniin kuinka kännykästä on tullut monelle hyvin 
läheinen ja persoonallinen väline. Sitä käytetään joka paikassa ja jopa koristellaan 
henkilökohtaiseksi. 
 
Law 1 Value is not Culture, Value= Its personal.  
 
Japanilaiset operaattorit ovat onnistuneet luomaan yhdessä sisällön ja palvelun tuottajien 
kanssa jotakin joka on arvokasta asiakkaille. 
 
Mobiili päätelaite ei ole vain esine se on hyvin henkilökohtainen japanilaisille, japanilaiset 
pitävät sitä mukaan kaiken aikaan, ilman sitä ei lähdetä töihin. He hakevat jopa kotiin jääneen 
kännykän Mitä muuta pidät koko ajan mukanasi, Philip Sugai kysyy. 
 
Law 2, The Ecosystem is vital  
 
Japanilaiset operaattorit (Docomo) ovat yrittäneet monistaa japanilaisen mallin Japanin 
ulkopuolella mutta ovat surkeasti epäonnistuneet siinä johtuen kulttuurieroista Japanin ja 
muiden maiden välillä. Google Androi on ensimmäinen yritys monistaa japanilaisen 
ecosysteemin malli Japanin ulkopuolella. 
 
Law 3, Mobile empowers (disempowers) 
 
Docomo on kehittämässä kännyköitä joihin on integroitu hajuaisti ”smell”, kosketus ”touch” 
and handshaking ”kättely” ja kuuntelu, nämä ominaisuudet mahdollistavat ympäristön 
hallitsemiseen ja sen kanssa kommunikoimisen. 
 
 
Law 4, 2 new time ”zones” 
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Time Zone #1, in between times, matkalla jonnekin 
 
Time Zone #2, golden time 
 
Philip pitää myös kännykän käytön seuraamista erittäin mielenkiintoisena. Hän nostaa esille 
golden time 10 am to 2 pm.  Hän on yhteistyössä suomalaisen yrityksen kanssa ja Heikki 
Hämmäinen Aalto,TKK:n professori. 
 
”What can mobile business do to best capitalize on these two distinctly different usage 
behaviour” , Philip kysyy.  
 
Law 5 A platform for unique business models 
 
Suom huom! Tätä Philip ei avannut juurikaan esityksen aikana (löytynee hänen kirjasta).. 
 
Law 6 Simple + Complexity= Simplexity  
 
 
Mitä opetamme lapsillemme?, Philip Sugai jatkaa- kännykkä mahdollistaa kontrollin ja vallan 
(control and power).  
Philip arvailee seuraavan tulevaisuuden Googlen tai Facebookin olen miten luodaan käyttäjän 
agentti, personal assistentti ”user agent, personal assistant”. Hän työskentelee useiden 
yritysten kanssa tällä alueella.  
 
Hän arvelee yksityisyyden tarpeen vähenevän, lapset eivät välitä yksityisyydestä, 
henkilökohtaisen informaation hinta ei ole tuhansissa dollareissa se maksaa vain 2,5 $. 
Yksityisyys herätti voimakasta keskustelua puolesta ja vastaan esityksen aikana. ”On naivia 
antaa henkilökohtaiset tiedot pois.” ; erityisesti Euroopassa ollaan valveutuneita 
henkilökohtaisen informaation antamisessa. Mitä on henkilökohtainen informaatio. Nuorten 
ihmisten Facbook käyttäytyminen on muuttumassa.  Paikantaminen ei ole ongelma, mutta jos 
sitä käytetään tavalla, josta ihmiset eivät pidä, se on ongelma. 
 
Philip nostaa esille  myös”moving hub”, kännykässä olevan hubin joka on tulossa.  Miten 
voin hyödyntää kännykkää ja miten voi mahdollistaa yhteyden ja sisällön mahdollisuudet 
asiakkaille?, hän kysyy. 
 
Mobiilit asiakkaat ”mobile consumer” ovat uskollisimpia vapaalle sisällölle kuin muuten 
tuotetuille sisällöille. Älkää miettikö ensijaisesti tulovirtoja tässä vaiheessa, menkää mukaan 
ja oppikaa ja tehkää sen jälkeen businestä, hän opastaa. Kun teknologia on kehittynyt, niin 
olette silloin valmistautuneita uuteen liiketoimintaan, hän jatkaa. 

5 Mobile Society/Kei Shimada 

Kirjoittaja: Ismo Laukkanen, AAC Global 
 
Kei Shimada on Infinatan toimitusjohtaja ja yksi Japanin johtavia konsultteja Japanin 
mobiilipalveluiden, -markkinoinnin -Internetin ja -maksamisen kehityksen alueella. Kei on 
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ollut Keynote speakerina useissa Mobiilialalan konferensseissa ja Infinata konsultoi eri 
yrityksiä digitaalisten ja mobiilipalveluiden sekä strategioiden kehittämisessä. 
  
Lisätietoja yrityksestä: http://www.infinata.co.jp 
  
Kei kävi läpi mobiilipalveluiden kehitystä Japanissa painottaen syitä, miksi Japani on 
onnistunut luomaan mobiili yhteiskunnan, jossa on toimivat mobiilipalveluiden markkinat 
mm. maksullisten sisältöjen, yhteisöllisten pelien, mobiilimainonnan sekä mobiilimaksamisen 
alueilla.  
  
Keskeiset menestyksen tekijät: 

- Japanissa 109 Milj mobiilikäyttäjää, joista 9/10 käyttää mobiili web sovelluksia 3G 
tasoisen verkon kautta 

- 16-24 vuotiaista käyttäjistä 90% käyttää lähes päivittäin ja 61% enemmän kuin tunnin 
päivässä 

- Ei keksitä pyörää uudestaan, vaan hyödynnetään avoimia standardeja ja high techin 
mahdollisuuksia 

  
Miten tähän on päästy: 
1. Käyttäjät ja käyttökokemukset 

- Sama hinta on- ja off deck käytölle 
- 40% mobiilidatan käyttäjistä pohjautuu kiinteähintaiseen kuukausimaksuun ”low entry 

to Gym” -malli 
- 90% verkoista on 3G tai 3.5G tasoa, mikä takaa hyvän käyttäjäkokemuksen 
- Käyttö ja käytettävyys on tärkeä tekijä palveluiden suunnittelussa vs. 

teknologialähtöisyys 
  
2. Operaattori/laitevalmistaja yhteistyö: 

- Operaattorit ovat ”hyväntahtoisia diktaattoreita”, jotka pyrkivät edistämään asiakkaan 
- ja laitevalmistajien liiketoimintaa  

- Operaattorit kontrolloivat laitevalmistajia (laitteet operaattoribrändin alla, SIM lukitut 
laitteet) 

- High-tech mobiilaitteet mahdollistavat internet palveluiden käytön ja ovat pohjana 
operaattoreiden liiketoiminnassa  

- Operaattorit maksavat laitevalmistajille 
  
3. Liiketoimintamallit 

- Avoimet standardit verkoissa ja palveluissa vs. esim. Apple iPod suljettu 
ympäristö 

- Liiketoimintamallit suosii sisällöntuottajia – mobiilikanava on kohtuuhintaista 
(sisällöntuottaja saa 90% malli) 

- Viestittäminen on lähes ilmaista ja silti sisältörikasta (eMail viestit, linkit, liitteet, 
10 000 merkkiä) 

 
4. Valtio/yhteiskunta 

- Yhteiskunta suosii avointa kilpailua eri verkkotoimittajien välillä 
- Valtio ei ole lähtenyt kilpailuttamaan tai ylihinnoittelemaan lisenssejä 

  

http://www.infinata.co.jp/
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Mobiili sisältöpalvelut, maksaminen ja markkinointi on hyvässä kasvussa Japanissa. 
Mobiililaitteiden palveluista ollaan valmiita maksamaan ja ihmiset luottavat niihin. 
Innovatiiviset palvelut innostavat käyttäjiä esimerkkejä: 
 

- Operaattoreiden ja kauppaketjujen mobiiliostoportaalit 
- Luxus brändien palvelut ja markkinointi mobiilikäyttäjille 
- Mobiliili AXE ”herätyspalvelu” 
- Yhdistetyt muotishow ja mobiilikatalogi konseptit 
- Mobiili TV, jossa mukana mainonta 
- Mobiilimaksaminen esim. metroissa ja Mc Donaldsilla (yhteiskonsepti 

luottokorttiyhtiöiden kanssa) 
- Mobiili check-in lennoille 

  
Lopuksi Kei kävi esimerkkeinä läpi kolmea suosittua Japanin mobiilipalvelua, jotka olivat: 
 

- Mobagetown – mobiiliportaali Japanissa (n. 13 milj käyttäjää) 
- Sisältöpalvelut: ilmaiset pelit, P2P viestintätyökalut sekä avatar pohjaiset 

virtuaalimaailmat (social networking) 
 
Liiketoimintamalli: mainostuotot, sponsorituotot (linkkien kautta), virtuaalitavarat sekä 
maksullinen sisältö 
  Sofistikoituneet paikkatietoa hyödyntävät mainosratkaisut 
  Hyvät ja laadukkaat pelit (osa ilmaisia houkuttimia, osa maksullisia) 
  Oma virtuaalinen valuutta 

 
• Mixi Mobile  -(16 milj käyttäjää) 

- sosiaalisen verkostoinnin palvelu (mobiili Facebook) lisänä vähän pelejä (toisin kuin 
kilpailijoilla) mutta sen sijaan kehittyneitä palveluita, profiileja, blogeja sekä premium 
sisältöpalveluja 

- Voidaan käyttää sekä PC että mobiililaitteilla, 60% käytöstä mobiililaitteilla 
- Liiketoimintamalli pohjautuu mainontaan (~90%), lisänä maksulliset sisällöt (~10%) 
-  

• Mobile Gree – sosiaalinen verkostopalvelu (10 milj käyttäjää) 
- Aloitti PC pohjaisena palveluna, nyt myös mobiilipalveluna suosittu 
- Erittäin suositut pelit lisänneet käyttäjämäärää 
- Useissa peleissä mukana maksullista sisältöä ja esineitä 

6 Toppan printing Co. 

Kirjoittaja: Kaj Ritala, KSF Media 
 
Isäntänä Heeday Danyo 
 
Yritys perustettu 1900. Pääkonttori sijaitsee Japanissa, Tokion akihabaran kaupuniginosassa.  
Nettomyynnti USD 16,46B. Työntekijöitä 47,522. Elektroniikan osa myynnistä USD 2,9B. 
Johtava valomaskien ja värisuotimien valmistaja maailmassa. Tämän lisäksi toimittavat 
yksinomaan Amazonin Kindlen E-readeriin E-ink teknologiat sekä kehittävät OLED 
teknologioita.  
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Toppan esitteli pääosin E-ink teknologiaansa jota käytetään m.m Amazonin Kindle 
lukulaitteessa. Painotettiin E-inkin vahvoja puolia. Nämä ovat varsinkin ”paperimainen” 
näyttö, eli lähes paperia vastaava lukukokemus, alhainen virrankäyttö sekä käytännöllisyys 
siinä mielessä että e-ink laitteesta saadaan kevyt ja kestävä ja tämä voisi olla lähes paperin 
ohut. E-ink teknologialla voidaan myös valmistaa ”taipuisa” lukija joka luettakoon myös 
vahvuudeksi.  
 
Lukukokemuksen kannalta E-inkin vahvoja puolia ovat sen reflektoiva näyttö joka takaa 
mahdollisuuden lukea auringonpaisteessa, korkea kontrastisuhde sekä leveä katselukulma. 
Tutkimusten mukaan myös silmien väsyminen on e-ink teknologiaa käyttäessä lähes paperia 
vastaava. E-inkin ongelma on sen hitaus ja tässä tapauksessa myös värin puute. Teknologia 
soveltuu täten parhaiten perinteisten kirjojen lukuun mutta on multimedia ympäristössä 
riittämätön. Huomioitavaa on myös se että jos e-ink teknologiaa käytetään esim. videoiden 
toistoon kuluttaa tämä yhtä paljon energiaa kun lcd näyttö. 
 

6.1  Yhteenveto 

E-ink teknologiasta voisi ehkä todeta että nykyisessä muodossaan tämä teknologia on 
riittämätön varsinkin sanomalehtipuolen e-reading hankkeita ajatellen. Visuaalisesti ei vastaa 
tämänhetkisiä vaatimuksia ja sen hitaus on selvä ongelma lukemisen dynamiikkaa ajatelleen. 
Todettakoon kuitenkin että Kindlessä teknologia toimii varsin hyvin ja potentiaalia varmaan 
tulevaisuudessa löytyy kunhan teknologiaa kehitettään eteenpäin. 

7 Adobe  

Kirjoittaja: Olli Alm, Metropolia 
 
Isäntänä Teiichi Ota / Technical Evangelist 
 
Adobe Systems on yhdysvaltalainen tietotekniikkayritys, joka tunnetaan mm. 
-taitto- ja grafiikkatyökaluistaan (Photoshop, InDesign, Illustrator) 
-dokumenttiformaateistaan (PDF, SWF, FLV) 
-web-pohjaisista multimediasovellusratkaisuistaan (Flash, Shockwave, Flex, Air) 
  
Yritys on perustettu 1982 ja sillä on noin 7500 työntekijää (2009). Liikevaihto vuonna 2008 
oli 3,58 miljardia USD. 
  
Adoben esitys ’Delivering Immersive Publishing Experiences’ nähtiin keskiviikon 26.5. 
seminaaripäivän yhteydessä. Esityksen keskiössä oli Adoben kehittämä julkaisuinfrastruktuuri 
aikakauslehdille ja sanomalehdille. Adobe julkaisee lähitulevaisuudessa joukon työkaluja, 
joiden avulla hallitaan sähköisen julkaisun tekeminen taitosta lähtien loppukäyttäjälle asti.  
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7.1 Sanomalehdet: 

Adoben sanomalehtien julkaisualusta perustuu NY Times Readerin konseptiin. Lehden 
ostaminen ja lukeminen tapahtuu Adobe AIR –työpöytäsovelluksessa. Lehden ulkoasu 
määritellään sivupohjille (template) annettujen parametrien pohjalta. Lehden sisältö 
toimitetaan lukijaan NITF tai RSS –formaatissa.  
 
Sanomalehtien kehitystyökalut / Flex-sovelluskirjasto (SDK) julkaistaan vuoden 2010 aikana, 
mahdollisesti jo heinäkuun 12. päivä.  
 
Ratkaisumallin vahvuudet ja heikkoudet: 
+kustannustehokas ratkaisu: lehti voidaan julkaista suoraan julkaisujärjestelmästä saatavalla 
datalla 
+laitetuki: ratkaisu tulee toimimaan: Applen laitteissa, PC:llä sekä Linux- ja Android-
perustaisissa mobiililaitteissa 
+yksi versio eri laitteille: sisältö mukautuu näytön koon mukaan (reflowable) 
+käytettävyys: maksaminen, lukeminen, arkistointi ja offline-käyttö sovelluksen sisältä 
+sisäänrakennettu tuki käyttäjien analysointiin (Omniture analytics) 
 
-ulkoasurajoitteet: vaikka ulkoasu on muokattavissa, kaikki lehdet näyttävät ja käyttäytyvät 
lähes samalla tavalla 
-mainostaminen: esitelty ratkaisumalli ei määritellyt tarkemmin mainosratkaisua 
+-hinta: kustannukset levikin mukaan.  
 

7.2 Aikakauslehdet: 

Adoben ratkaisussa aikakauslehti nähdään vahvemmin visuaalisena sisältötyyppinä kuin 
sanomalehti. Aikakauslehti taitetaan InDesignillä, varustetaan interaktiivisilla elementeillä ja 
määritellään siirtymän sivujen välillä. Esimerkkinä Adoben aikakauslehtikonseptista 
esitellään Wired magazinea, joka on vahvasti visuaalinen, interaktiivinen ja erityisesti 
painetusta versiosta erillinen tuote.  
 
+laitetuki: ratkaisu tulee toimimaan: Applen laitteissa, PC:llä sekä Linux- ja Android-
perustaisissa mobiililaitteissa 
+käytettävyys: maksaminen, lukeminen, arkistointi ja offline-käyttö sovelluksen sisältä 
+sisäänrakennettu tuki käyttäjien analysointiin (Omniture analytics) 
+monikanavajulkaiseminen: sama versio voidaan julkaista eri alustoille eri resoluutioilla 
+soveltuu myös kirjojen julkaisuun 
-hinta: painetusta tuotteesta erillinen taittoprosessi voi olla kallis 
 

7.3 Yhteenveto  

Adobe ajatus tarjota kokonaisarkkitehtuuri digitaaliseen julkaisemiseen on luonteva. 
Yrityksellä on ollut pitkään aiheeseen liittyviä työkaluja: dokumenttien ja kirjojen julkaisu ja 
jakelu (Adobe Acrobat, Digital Editions), taitto (Indesign), RIA (Flex, Flash, Air).  
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Sanomalehtien julkaisualusta on pääasiassa Flex-ohjelmointikieltä laajentava sovelluskirjasto, 
joka tarjoaa joukon valmiita komponentteja lukusovellusten kehittämiseen. On 
mielenkiintoista nähdä, osoittautuuko Adoben hinnoittelupolitiikka sopivaksi, vai tuleeko 
markkinoille esimerkiksi muita avoimia Flex-sovelluskirjastoja, jotka tarjoavat vastaavia 
kehitystyökaluja. Ohjelmistokehityspuolen lisäksi hinnoittelupolitiikka tulee olemaan 
ratkaiseva myös taittopuolella: aikakauslehtitaittoa elektronisille julkaisuille tarjoaa niinikään 
Woodwing, jonka kanssa Adobe kilpailee suoraan.  
 
Vaikka ensisijainen sanoma- ja aikakauslehtien lukusovellusten konsepti on tiettyä lehteä 
varten dedikoitu brändätty lukusovellus, tulee Adobe myös tarjoamaan geneerisen lehtien 
lukualustan laajentamalla nykyistä Digital Editions -sovellustaan  tukemaan PDF- ja EPUB -
formaattien lisäksi Adoben omaa sanomalehti- ja aikakauslehtiformaattia. 
 
On todennäköistä, että Adobe tulee näkymään keskeisenä toimijana ereading kentässä 
lähivuosina. Sen sijaan on epävarmaa, tuleeko se saamaan suurta jalansijaa 
arkkitehtuuriratkaisuillaan vai tuleeko alalla olemaan paljon erilaisia toimijoita julkaisuputken 
eri osa-alueissa (tuotanto, jakelu, taitto, ostaminen). 

8 Nikkei 

Kirjoittaja: Ani Korpela, Sanoma News 
Nikkei. Perustettu 1876. Globaali verkosto Aasiasta Eurooppaan ja Pohjois- ja Etelä-
Amerikkaan. 
 
Mediayhtiö jakaa sisältöä eri kanavissa (mm. sanomalehdet, aikakauslehdet, kirjat, tv, radio, 
web, mobiili). Pääjulkaisu The Nikkei, joka on maailman suurin taloussanomalehti (levikki 
yli 3 M). Lisäksi neljä muuta sanomalehteä: The Nikkei Weekly (Japanin ainoa 
englanninkielinen taloussanomalehti), The Nikkei Business Daily, The Nikkei Financial Daily 
ja The Nikkei Marketing. B2C- ja B2B –online-palvelut. Verkkosivusto Nikkei Net avattiin 
1996. Verkkosivusto muutettiin maksulliseksi maaliskuusa 2010. Englanninkielinen versio 
Nikkei.comista on myös maksullinen ja tilauspohjainen.  
 
Isännät 
 
Mr Takashi Tanemura, Business Development Department 
Mr Watanabe, Deputy General Manager 
Mr Seiichiro Toi, Manager 
 
Vierailun sisältö 
 
Muutos maksulliseksi. Nikkei.con sivusto lanseerattiin maksullisena ja rekisteröintiä 
vaativana maalikuussa 2010, ensimmäisenä merkittävänä uutissivustona Japanissa. Toimii 
sisältö-platformina, joka aggregoi sisältöä muista Nikkein sanomalehdistä ja aikakauslehdistä, 
julkaisee video-klippejä ja markkinadataa muista Nikkei-yhtiöistä sekä useista muista 
lähteistä.   
 
Aikaisemmin verkon sisältö oli ilmaista. Verkossa jaettiin noin 30% lehden koko sisällöstä. 
Japanissa lehdet eivät ole koskaan laittaneet kaikkea sisältöään ilmaiseksi verkkoon. 



NEXT MEDIA 
 

 

 

 
 WP 1 ,  EREADING, TAUSTASELVITYS 
 

16 (26) 
 

 

Kuitenkin myös Japanissa asenne on pitkälti ollut ’verkossa kaikki on ilmaista’, ja sen 
asenteen muuttaminen on Nikkein haaste ja tavoite.  
 
Liiketoimintamalli. Ennen uudistumista maksulliseksi Nikkei teki kattavan, 
maailmanlaajuisen bench-mark -tutkimuksen verkon liiketoimintamallivaihtoehdoista. 
Liiketoimintamalli, johon päädyttiin: hybrid-malli ja kolmitasoinen lukija-pyramidi. Hybrid-
malli yhdistää mittarimallin (vrt. Financial Times) ja tilaajamallin (vrt. Wall Street Journal). 
Lukijapyramidin mukaan rekisteröitymätön käyttäjä (1) näkee vain ilmaisen sisällön, 
rekisteröitynyt käyttäjä (2) näkee ilmaisen sisällön lisäksi rajatun määrän tilaajasisällöstä ja 
tilaajalla (3) on pääsy kaikkeen sisältöön. 
 
Sisältö ja toimitus. ns. 3D-editing – one-stop-service: nikkei.com julkaisee uutiset, taustajutut, 
kommentit, jatkojutut, aiheeseen liittyvät arkistojutut, kuvat, videot, tilastot ja lukijoiden 
kommentit. 24/7 – päivittyy jatkuvasti. 
 
Integroitu uutishuone: uutispäälliköiden (senior editors) vastuulla on päättää, mitä sisältöä 
julkaistaan ja miten sitä käsitellään printissä ja verkossa.  
 
Personointi: Jokainen tilaaja saa juuri häntä todennäköisesti kiinnostavan uutislistan, joka on 
muodostettu perustuen demografisiin tietoihin ja lukutottumuksiin. Seuraavan sukupolven 
suosittelujärjestelmä mahdollistaa myös ’rational noisen’ lisäämisen suosituksiin.  
 
Kaksi käyttöliittymää: verkonomainen ja printin näköisversio. Klikkaamalla printin 
näköisversiosta artikkelia pääsee sen lukemaan html-muodossa.  
 
Mainokset. Entistä matalampi muuri toimituksellisen ja kaupallisen sisällön välillä. 
 
Hinnoittelu. Tilaushinnaksi japaninkieliselle sisällölle asetettiin 4000 yen / kk – mitä pidettiin 
bench-markatuissa yrityksissä yleisesti liian korkeana. Hinta haluttiin kuitenkin asettaa 
suhteessa oikealle tasolle vs. paperilehti. Myös englanninkielinen versio Nikkei.comista on 
tilauspohjainen (kk-hinta 9 450 Yen/6kk tai 16 800 Yen/12 kk). 
 
Kaksi kuukautta lanseerauksesta verkkosivustolla on yli 60 000 rekisteröitynyttä testitilaajaa 
(Nikkein mukaan yli odotusten), ja yli 300 000 rekisteröitynyttä käyttäjää. Testikäyttäjien 
profiilit: > 50% on > 40 v, > 30 % on 20-39 v, työssäkäyviä > 80%, päälliköitä (tai sitä 
ylempänä organisaatiossa) > 40%.  
 
Myynti- ja markkinointistrategia. Lukijat saavat bundle-alennuksen: 1) Printtilehden 
tilaajille pääsy verkon maksulliseen sisältöön pientä lisämaksua vastaan, 2) pelkkä 
printtitilaus, 3) pelkkä verkkotilaus (4000 yen / kk). 4000 yeniä ei kuitenkaan yksinään riitä, 
vaan tarvitaan myös mainostuloja. Käyttäjädataa hyödynnetään markkinoinnissa, sekä 
rekisteröityneiden käyttäjien itse kertomia demografisia tietoja että käyttäytymiseen 
perustuvaa dataa. Käyttäjädata nostaa erityisesti B2B-asiakkaista saatavia myyntituloja ja 
mahdollistaa kohdennettavan mainonnan. 
 
Päätelaitestrategia. Yhdellä ID:llä pääsy sisältöön käyttäjän eri päätelaitteista: pc, mobiili, 
digi-tv, eReader. Sisältö on käytettävissä milloin tahansa, missä tahansa, miten tahansa ja 
millä tahansa laitteella.   
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Yhteenveto. Sisältöä on sekä B2C- että B2B-kohderyhmälle. Nikkei.com –sivusto on sisältö-
platform: sen sisältö aggregoidaan kaikista Nikkein viidestä sanomalehdestä sekä 
viikkolehtien, tv:n (videot) ja markkinadatasisällöstä. Omien sisältöjen lisäksi partnereiden 
sisältöä, mm. FT, Forbes (lisää tulossa). Sanomalehteä ja verkkosivustoa tehdään 
integroidussa toimituksessa. Lehdestä ilmestyy aamu- ja iltapainokset, verkkosivustoa 
päivitetään 24/7. Verkkosivustoa voi personoida jonkin verran, perustuen sekä demografisiin 
tekijöihin että käyttäjän ilmoittamiin kiinnostuksen kohteisiin. Ns. seuraavan sukupolven 
suositustyökalulla on mahdollista lisätä ’rational noice’, joka yhdistelee älykkäästi käyttäjästä 
kerättyä tietoa, ja tarjoaa siihen perustuen tiettyä sisältöä. Emaililla voi tilata uutiskirjeen ja 
uutishälytyksen. Tarjolla on myös viiden vuoden arkisto (artikkeleita, pörssidataa, jne). 
  
Aitaa toimituksellisen ja kaupallisen sisällön välillä on madallettu. Sivusto on edelleen 
kehitysvaiheessa, ja erilaisia ideoita ja toiminnallisuuksia kokeillaan jatkuvasti. Jatkossa myös 
muille japanilaisille lehdille tarjotaan Nikkein sisällöntuotanto- ja maksujärjestelmää (open 
platform strategy).  
 
Japanissa sisältöpalveluja käytetään erittäin paljon kännyköillä (myös Nikkei.com:in 
sisöllöstä suuri osa on saatavissa mobiilisti), ja kännykkäsisältö on erittäin edullista; 
pääkäyttäjäryhmä on nuoret, jotka eivät ole valmiita maksamaan paljoa. Sen sijaan lehden 
tilaajat ovat tottuneet maksamaan sisällöstä korkeampaa hintaa, ja palvelu on kohdennettu 
pääasiassa heille. Verkkosivuston tilaushinta on asetettu siten, että liiketoiminta pysyy 
kannattava, vaikka lehden tilaajat siirtyvät verkon tilaajiksi.  
 
Kustantajat myös Japanissa jakavat huolen siitä, mitä paperilehdille tulee tapahtumaan, ja 
mikä on oikea tasapaino paperi- ja verkkolehden sisällön ja hinnan suhteessa. Nikkein 
liiketoimintamalli perustuu printin säilyttämiselle, eikä printtiä haluta kannibalisoida 
maksullisellakaan verkkosivustolla. 
 
Keskustelussa esiintulleita haasteita ja mahdollisuuksia.   
-Mainosrahoitteisuus – kuinka konvertoida laadukas yleisö korkeampiin CPM-hintoihin, 
miten kaupallistetaan kuluttaja-asiakasdata.  
-Sosiaalisen median hyödyntäminen (ei vielä aloitettu) – paikalliset ja globaalit toimijat (FB, 
Twitter). 
-Uudet päätelaitteet, mm. iPhone, iPad, smartphones.  
-Personointi: MyNikkei-uutiskirje ja käyttäjän itse valitsemat sisällöt. 
 
Suurin osa japanilaisista sanomalehdistä ei ole koskaan jakanut kaikkea sisältöä ilmaiseksi 
verkossa (vertailukohtana USA – ’kaikki ilmaista’) -> iso etu nyt maksullisen palvelun 
avaamisessa. Verkon sisältö on lehteä syvällisempää: kommentointi, mielipiteet, useita 
artikkeleita julkaistaan verkossa ennen kuin printissä.  
 
Uudistuksen yhteydessä rakennettiin yhdistetty rekisteröinti- ja maksujärjestelmä, joka nyt 
ensimmäisessä vaiheessa perusversio, jota jatkokehitetään (seur 3-4 vuoden aikana). 
 
eReadingin tulevaisuus: “keskusteluvaiheessa” (ei konkreettisia suunnitelmia). Nähdään 
uutena jakelukanavana, jossa mahdollisesti sama sisältö, mutta ehkä eri hinnoittelumallit. 
Mahdollisesti kevyempi versio -> uusia käyttäjiä -> uusia toiminnallisuuksia (mahdollisesti 
yhdessä mainostajien kanssa). 
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iPad- ja iPhone -sisällön ulosasu/käyttöliittymä tulee olemaan erilainen, ja maksaminen 
tapahtuu eri tavalla (Applen kauppa). Applikaatioita tulossa, käyttäjätunnistus tarvitaan.  
 
Liiketoimintamalli: tärkeää tunnistaa käyttäjät, ja hyödyntää käyttäjätietoja mm. mainonnassa. 
Nikkei haluaa itse omistaa asiakkuudet, ei luovuttaa niitä välikäsille (esim. Apple, Kindle, 
Sony). 
 
iAd: malli ei vielä täysin selkeä Nikkeille, mutta huolena se, ettei mainontaa voi kontrolloida 
sekä Applen revenue share - malli. 
 
Johtopäätökset. Nikkei panostaa maksulliseen verkkosisältöön, mutta vierailuajankohtana – 
kahden kuukauden koekäytön jälkeen - ei voi vielä vetää johtopäätöksiä, tuleeko maksullinen 
verkkopalvelu olemaan Nikkeille taloudellisesti merkittävä, ja onko valittu strategia oikea. 
Erilliset eReading-laitteet eivät vielä olleet konkreettisissa suunnitelmissa – tai ainakaan 
Nikkein edustajat eivät olleet niistä vielä valmiita keskustelemaan. iPadin tuloon on 
varaduttu. 

9 Mapion (ent. Cybermap Japan corp.) 

Kirjoittaja: Mari Isbom, Tekes 
 
Isäntinä Shintaro Miyabe, business development, Kenji Hamaya, Takayuki Kato 
 
Mapion on Japanin suurin karttapohjaisia hakupalveluita tarjoava yritys, liikevaihto USD 6,5 
miljoonaa. Yrityksen omistava Toppan printing, NTT Docomo ja Yahoo Japan.  Mapionilla 
on yli 200 yritysasiakasta, mm. Starbucks, ANA, Ford, NEC ja Panasonic. Mapion on myös 
Japanin suurin karttapalveluita ASP-pohjaisesti tarjoava yritys. Palveluilla on yksittäisiä 
käyttäjiä 10 miljoonaa (page views 58 miljoonaa per kk.)  Palvelu on saatavilla koko 
Japanissa ja on käytettävissä PC:llä, PDA laitteilla ja se toimii kaikkien 
mobiilioperaattoreiden liittymistä. Karttapalveluiden lisäksi Mapion aloitti vuonna 2005 
paikannusta hyödyntävän yhteisöllisen verkkopelin (SNS) ”Keitai Kunitori Gassen”.  
Kännykkäpelin ideana on valloittaa maata.  
 
Shintaro Miyabe esitteli yrityksen liiketoiminta-alueet sekä sen tarjoamat palvelut. 
Yrityksen liiketoiminta jakautuu kolmeen alueeseen: 1) Verkkomainonta, 2) b2c 
Mobiilipalvelut (sis. 3 suurimman japanilaisen operaattorin virallinen karttapalvelu), 3) 
Yritysten karttapohjaiset palvelut ASP-palveluna (esim. kauppojen sijainti karttahakuna: 
KFC, JR, UniGlo). Yrityksen pääliiketoiminta-alue on eri tyyppisten mainoskampanjoiden 
toteutus yrityksille. Esim. kaikki yrityslistaukset Mapionin sivuilla ovat yritysten maksamia, 
laskutus tapahtuu page per view –perusteella.  
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Keitai Kunitori Gassen on kännykkäpeli jonka ideana on valloittaa maata. Palvelu yhdistää 
reaalimaailman toimintoja ja virtuaalimaailmaa. Peliä pelataan matkustamalla, josta saa 
pisteitä tai virtuaalikolikoita, joita sitten voi hyödyntää pelissä ja ostaa niillä erilaisia 
virtuaaliesineitä. Pelissä on myös visailuja, tapahtumia, kampanjoita. Erilaiset tehtävät saavat 
pelaajat haluamaan matkustaa. Palvelussa on olennaista helppokäyttöisyys. Kuka tahansa voi 
pelata milloin tahansa ja missä tahansa. Jotkut pelaajat käyttävät matkustamiseen jopa 
tuhansia dollareita kuukaudessa. Suurin pelaajaryhmä ovat 30-40 -vuotiaat liikemiehet. 60 % 
Tokion alueen liikemiehistä käyttää palvelua ja 55% käyttäjistä on myös matkustanut oikeasti 
saadakseen pisteitä pelissä.  
 
Pelin ympärille on myös muodostunut verkkoyhteisö. Käyttäjät kertovat toisilleen hassuista 
sattumuksista ”Kunitori” matkoillaan. 
 
Mainostoimisto Dentsun mukaan markkinointi verkossa noudattaa AISAS-kaavaa:  Attraction 
– Interest – Search – Action – Share. Mapion soveltaa tätä mallia kartta- ja 
paikannuspalveluissaan. Pelin avulla on tarkoitus myös opettaa kuluttajia käyttämään 
karttasovelluksia, joita muuten on vaikea oppia käyttämään.  Pelissä palvelun käyttö on 
luonnollista ja pelaajat käyttävät niitä huomaamatta tai tiedostamatta. 

 
Mapionin tavoitteet pelille tulevaisuudessa:  

1. Saavuttaa vahvempi asema mainosmarkkinoilla ”tulla mainosmediaksi jota haluaan 
käyttää”. Pelin merkitys Mapionin liiketoiminnassa kasvaa. 

2. Palvelun käyttäjät voivat hyödyntää palveluita osana arkielämäänsä ”from 
extraordinary to every day life” 

3. Luoda pelistä elämäntapa ”tehdä peli jota halutaan pelata toistuvasti” 

Case-esimerkkejä toteutetuista kampanjoista:  
 

Case study 1 ”Käyttäjät haluavat matkustaa”, Ravintola Gournavi touch 
 7 641 osallistui/ 30 000 pelaajaa yhteensä 
 ideana houkutella pelaajia ravintolaan, joillakin pelaajilla jopa 300 käyntiä! 

Case study 2 ”Käyttäjät haluavat matkustaa”, JR East 
 Aizun ja Yonezawan alueilla toteutettu kampanja 
 13 202 osallistui / 350 000 pelaajaa  
 91% matkustajista muualta kuin näiltä alueilta 
 houkutteli 12 000 kävijää alueella sijaitsevaan Yamagataan 

Keskusteluissa tuli esiin: 
1. Kampanjan vaikutus myyntiin? Yritys mittaa kävijämääriä, ei myyntiä 
2. Miten peliä on markkinoitu? WOM, pelaajat ovat löytäneet pelin itse ja kavereiden 

suosituksista  
3. Milloin käytetään? Lounasaikaan, arkipäivisin töissä ja työmatkoilla 
4. Tieto jota pelaajista kerätään: ikä, sukupuoli, ammatti, paikka, jossa pelataan (GPS) 
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9.1  Yhteenveto 

Yleensä eReadingista puhuttaessa ajatellaan lehden julkaisemista jollakin sähköisellä 
lukulaitteella. Peli on hyvä esimerkki siitä, miten yhdistää tekemistä reaalimaailmassa ja 
virtuaalista pelimaailmaa – toimii nykyisillä välineillä! Käyttäjille voidaan opettaa 
tekniikkaan viihdepalvelun avulla! Peli kampanjatyökaluna, tehtävien suorittaminen on 
hauskaa. 
  
Pitäisikö eReadingia ajatella laajemmin esim. sisältöjen suhteen?  
Voisiko enemmän hyödyntää pelejä ja pelillisyyttä myös muissa sisällöissä ja palveluissa? 
Yhteisöllisyyden rakentaminen? Miten? Lukijoiden/ kuluttajien koukuttaminen palveluun? 
Miten tehdä palveluista riittävän helppokäyttöisiä ja hauskoja käyttää? Laitteen opetteluun tai 
toimintalogiikkaan ei saa mennä aikaa, sen pitää olla intuitiivista. 
 

10 DNP Dai Nippon Printing Co., Ltd. 

Kirjoittaja: Helene Juhola, VKL 
 

Isäntinä Yoshinori Kato, Shu Shimada. Ph. D. of Eng., Manager, Meri ?? (Anilta tieto) 
 
Yritys on perustettu vuonna 1876, jolloin se oli Japanin ensimmäinen täysimittainen 
painotalo. Vuonna 2001 konsernin visio määriteltiin uudelleen. 21 vuosisadan visiona on 
edetä tieto- ja viestintäyrityksenä ja tulla erityisesti paino- ja informaatioteknologiaa (P&I) 
yhdistävien ratkaisujen tarjoajaksi. 
 
Pääoma: 114 464 miljoonaa jeniä 
Vuosimyynti: 1 180 188 miljoonaa jeniä 
Henkilökunta: noin 40 000 
Kehitys: Myynti on kasvanut, mutta vuodesta 2006 lähtien sekä operatiivinen, xx että 
nettotulos ovat heikentyneet merkittävästi. 
 
Konsernin neljällä liiketoiminta-aluetta ja prosenttiosuuksineen ovat: 
Tieto- ja viestintä (kirjat ja aikakauslehdet, kaupallinen painaminen, lomakkeet) = 45 % 
Lifestyle ja teolliset tuotteet (pakkaukset, lifestyle materiaalit, optomateriaalit ja teolliset 
tuotteet) = 35 % 
Elektroniikka (näyttöjen komponentit, elektroniikkalaitteet) =16 % 
Juomateollisuus = 4 % 
 
Esitellyt asiat/Showroom: 
 
Kaikkialla läsnäoleva tietotekniikka: jäljitettävyys, henkilökohtaiset viestintäratkaisut, 
lääketieteeseen liittyvät sovellukset, uudet näyttöteknologiat, patterit, funktionaaliset optiset 
filmit ja näytöissä tarvittavat värisuodattimet. 
 
3D näyttötaulut ja painotuotteet, ilman laseja katseltava 3D TV. 
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Lisätty todellisuus (AR) interaktiivisessa mallinnuksessa – esimerkkinä auton mallinnus,  
peliautomaatit, lisättyyn todellisuuteen perustuva arvontasovellus. 
 
Digitaaliset mainostaulut, joissa on kameratekniikkaan perustuva kasvontunnistus (erottaa 
sukupuolen ja personoi esitettävän viestin sen perusteella, lisäksi sisältöön liittyvä URL 
puhelimeen). Viinikaupan myyntiteline, joka antaa viiniin sopivan ruoka-ohjeen ja reseptin, 
 
Anoto-kynä, joka digitalisoi kirjoituksen kynässä olevan kameran ja näytöllä tai paperilla 
olevan pikselirakenteen avulla – vanha ratkaisu, mutta nyt DNP:n tuotteistama,  
 
Kasvojentunnistusjärjestelmä (silmät, nenä, suu) ja tähän liitettynä RFID:hen perustuva 
kulunvalvonta. Vaatteisiin kätkettyyn RFID.n perustuva seurantajärjestelmä esim. 
lentoyhtiölle ja huvipuistolle. RFID datanauhojen arkistoinnissa ja arkiston valvonnassa 
(käytetään muun muassa pankeissa henkilötietojen varastoinnissa).  
 

10.1 Sähköiset kirjat 

Tärkein sähköisessä muodossa oleva kirjasisältö on manga ja anime eli japanilaiset 
sarjakuvat, jotka ovat olleet maailmanlaajuinen hitti nuorten keskuudessa jo pidemmän aikaa. 
Mangan markkinoista eKirja-muodossa on 350 ja pKirja-muodossa 2372 eli sähköisen osuus 
on 13 %. Printin osuus laskee, mutta kun lasketaan yhteen printti ja sähköinen saadaan ero 
kurottua umpeen. Pidemmällä tähtäimellä toivotaan, että sähköinen stimuloi myös printille 
uutta kasvua. Tämä on tavoite, jolla tulevaisuudessa on tarkoitus menestyä.. 80% eKirjoista 
tehdään kännyköihin. eKirjojen kasvun arvioitiin voivan olla 10 %.  
 
Japanissa on tällä hetkellä 1000 eKirjan vähittäiskauppaa kännyköille. Tilanne on 
fragmentoitunut ja kaoottinen. Dainippon on perustanut yhdessä 385 kustantajan kanssa 
eKirjan vähittäiskaupan (Mobile Book jp). Lisäksi on kehitetty ASP-palveluna erilaisten 
sisältöjen jakelualusta erilaisille lukulaitteille sekä lukuohjelma iPhoneen. Alustoina sekä 
Android, iPad että i Phone.  Tällä hetkellä sisältöjä on tarjolla 45000, joista audiota 4000, 
valokuvakirjoja 27 000, sarjakuvia 14 000. Sisältö prosessoidaan joko yhdessä kustantajan 
kanssa tai kustantaja huolehtii siitä itse. Tulonjako perustuu joko prosentuaaliseen osuuteen 
kirjasta tai kiinteään maksuun. Meille kerrottiin myös, että hallitus on tehnyt päätöksen tukea 
kaikille kustantajille yhteisen jakelualustan rakentamista Japaniin. 
 
Suurin eKirjan kauppias on NTT Solmare. DNP:n mukaan sähköiset lukulaitteet ja tabletit 
kuten iPad voivat elää yhdessä erilaisissa tarkoituksissa ja hintaryhmissä.. 
 

10.2 Yhteenveto 

DNP -konserni on muuttunut perinteisestä painokeskeisestä monialayritykseksi. 
Näyttelykäynnistä jäi kuitenkin sekava vaikutelma. Tuntui siltä, että kaikkea eteen tulevaa on 
kokeiltu, mutta fokus puuttuu. eReading -alueella DNP tarjoaa kustantajille yhteistä alustaa 
sisältöjen sovittamiseen eri päätelaitteille. Hinta ei selvinnyt. Valtio aikoo tukea koko alaa 
palvelevan alustan rakentamista. Kännykät ovat varteenotettava jakelualusta ja niillä on saatu 
kokemusta mobiilimarkkinasta. Business on aloitettu parhaiten sopivasta sisällöstä eli 
sarjakuvista, jotka ovat ruutupohjaisia ja joihin voi liittää lisäarvoa puhelimen ominaisuuksia 
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hyödyntämällä (ääni, värinä etc.). Printti + sähköinen yhdessä saavat aikaan kasvua. Erilaiset 
laitteet löytävät oman käyttäjäjoukkonsa ja sovelluksensa ja tulevat elämään rinnakkain. 
 

11 NTT DoCoMo Show Room 

Kirjoittaja: Eskoensio Pipatti, Sanoma Oy 
 
NTT Docomon Showroomissa esitteltiin käytössä olevaa tekniikka sekä visioita LTE:n 
tuomista mahdollisuuksista. 
 
NTT Docomo on Japanin suurin operaattori, joka toimii myös joissakin muissa maissa. 
Liikevaihtoa kertyy vuodessa noin 40 mrd euroa. Asiakkaita NTT Docomolla on noin 55 
miljonaa. NTT Docomo on tunnettu iMode-palvelustaan, jolla se onnistui vuosituhannen 
vaihteessa saamaan japanilaiset käyttämään mobiilipuhelimen sisältöpaveluita. NTT Docomo 
julkistaa 12-20 uutta puhelinmallia kaksi kertaa vuodessa, jotka se teettää valmistajilla omien 
määrittelyjensä mukaisiksi. 
 
Vierailun sisältö 
 
Showroomissa oli esillä osa NTT Docomon tämänhetkisestä puhelinvalikoimasta ja käytössä 
olevasta teknologiasta. Tulevasta LTE-verkkoteknologiasta esiteltiin sekä suorituskyvyn 
lukuja että mahdollisia sovelluksia. 
 
Showroomissa esiteltiin tapoja puhelimen näyttöinformaation saamiseksi suurempaan 
kokoon. Valmiina tuotteena NTT Docomo on julkistanut Fujitsun valmistaman puhelimen (F-
04B), johon voidaan optiona liittää projektorimoduli. Puhelin pystyy heijastamaan seinälle 
kuvan, joka puolen metrin levyisenä oli hämärässä tilassa tyydyttävä. 
 

 
  
Tulevana visiona esiteltiin puhelimen näyttöinformaation siirtämistä ulkoisille pinnoille, 
esimerkiksi pöydän pintaan integroituun erillisnäyttöön. 
 
iModea täydentävä NTT Docomon palvelu on iConcier, push-toiminteinen personoitava 
palvelu, jonka avulla saa kännykkään säätiedot, uutiset, tiedotteet esimerkiksi haluttujen 
liikennevälineiden ja reittien ongelmista, jne. 
 
Kaikkiin NTT Docomon (myöhemmin myös muiden japanilaisten operaattorien) puhelimiin 
on vuodesta 2005 lähtien sijoitettu NFC (Near Field Communication) -ominaisuus. Taustalla 
puhelimissa on Sonyn FeliCa-älykorttipiiri ja näitä puhelimia on yksin NTT Docomolla 
käytössä noin 35 miljoonaa kappaletta.  
 

http://en.akihabaranews.com/?gallery=1&post=25549&origine=25549&image=010
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Älykorttiteknologiaa käytetään puhelimissa hyväksi mobiilikukkarona (Osaifu-Keitai) ja 
käyttäjän identifiointiin luottokorttimaksutapahtumissa, mutta myös henkilökortin 
korvikkeena, pääsylippujen varastona jne (DMCMX ja ID). Yli 10000 jenin (~90€) maksuissa 
käytetään PIN-koodia. 
 
Osaifu-Keitai on suomeksi juuri "mobiilikukkaro", ja se on NTT DoCoMon tuotemerkki. Se 
viittaa sekä FeliCa-piireillä varustettuihin mobiilipuhelimiin että niillä toteutettuihin 
palveluihin.  
  
 

 
 
 
 
Seuraavan sukupolven mobiiliverkkoteknologia LTE sai laajaa huomiota Docomon 
showroomissa. Teknologian voimaa kuvattiin sekä siirtonopeuksien kasvamisella että sen 
mahdollistamien sovellusten visioilla. 
 
LTE:n pitäisi vuoteen 2020 mennessä pystyä 300 Mbps nopeuksiin, kun nykyiset HSPA-
palvelut yltävät 7,2-14,4 Mbps:ään. LTE-puhelimia on Japanissa markkinoilla jo vuonna 
2011, mutta edistyneitä palveluja odotetaan vasta viiden vuoden kuluttua. 
 
NTT Docomon visiot tulevien palvelujen suunnasta perustuvat henkilöiden paikannukseen ja 
paikkatiedon jakamiseen, lisätyn todellisuuden sovelluksiin, puhelimien RFID- (tunnistus 10 
metrin säteellä) sekä NFC- (tunnistus lähietäisyydeltä) ominaisuuksiin. 
 
LTE:n latenssi eli verkkoviive on lisäksi paljon pienempi kuin nykyisillä mobiiliverkoilla. Se 
ja suuri siirtonopeus mahdollistavat jatkossa reaaliaikaisen palvelutiedon käsittelyn, samaan 
tapaan kuin jo nyt on mahdollista kiinteän verkon puolella erilaisissa ASP- eli SaaS-
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palveluissa, joissa osa tai lähes kaikki tietojenkäsittely suoritetaan verkon palvelimella eikä 
enää päätelaitteessa.   

12 Bridgestone 

Kirjoittaja: Ville Ahola, Suomalainen Kirjakauppa 
Isäntänä: Mr. Takahiro Matsuse (matsus-t@bridgestone.co.jp) 
 
Bridgestone on tunnettu autonrengasvalmistaja, joka renkaiden lisäksi kehittää ja valmistaa 
muitakin tuotteita, yhtenä näiden joukossa e-paperia. Renkaat tuovat noin 25 miljardin euron 
liikevaihdosta kuitenkin edelleen yli 80% . 
 
Bridgestonen sähköpaperitekniikka QR-LPD (Quick Response - Liquid Powder Display) 
perustuu "nestejauhe" -tekniikkaan, joka on periaatteessa samanlaista kuin laajalti käytetyssä 
e-ink -teknologiassa, mutta siinä ei käytetä nestettä väliaineena. Tämä tekee näytöistä 
ensinnäkin tavattoman paljon nopeampia kuin e-ink -näytöt ovat ja sen lisäksi näytöistä tulee 
ohuempia. Näyttö myös kestää pakkasta jopa -30 asteeseen. Näyttö voidaan rakentaa 
taipuisalle pinnalle kuten muovikalvolle ja sen katselukulma on lähes 180 astetta. 
Bridgestonen käyttämä tekniikka vie myös vähemmän sähköä ja kuten e-inkissä, sähköä 
kuluu vain kuvaa päivitettäessä. 
 
Bridgestonen näyttöteknologiaa käytetään jo varsin laajasti kaupan hintajulistenäytöissä (lähin 
referenssi ICA Ruotsissa). Vielä kehitysvaiheessa olevien demolaitteiden näytön 
päivitysnopeus olikin jo varsin hyvä (0,2 sek). Tulevan vuoden aikana kehityksessä 
saavutettaneen liikkuvalle kuvalle riittävä nopeus. Resoluutio on nykyisissä tuotantonäytöissä 
150 ppi ja noussee piakkoin 400 ppi:hin. Näytön tekniikka mahdollisti myös hyvin nopean 
vasteajan esim. kirjoitettaessa näyttöön piirtopuikolla. 
 
Demolaitteina oli mukana myös värillisiä näyttöjä, joiden erottelukyky (75 ppi)  tai värien 
määrä (4096) eivät vielä pärjänneet tyypilliselle LCD -näytölle, mutta oli silti 
hämmästyttävän hyvää tasoa. Kaksivärisiä (valkoinen ja muu väri) näyttöjä on yhtä helppo 
tuottaa kuin mustavalkoisia. 
 
Bridgestone tulee tekemään omia ereader -laitteita (Document Viewer Terminal) jotka pitäisi 
saada kenttätesteihin 2Q/2010 (13"), samoihin aikoihin on luvassa myös elektroniikan (logic 
controller chip) ensimmäiset toimitukset kehittäjille. Esityksessä korostettiin itse 
näyttöteknologian lisäksi lukulaitteen sisäisen logiikan (elektroniikan ja ohjausohjelmien) 
roolia käytettävyyden varmistamisessa. Lukulaitteen nopeus olikin parantunut uusien 
ohjelmistojen myötä muutamassa viikossa merkittävästi (kertoi Stig Nordqvist)  
 
Bridgestonen teknologia mahdollistaa näyttöjen valmistamisen halvalla ja nopealla 
tekniikalla, joka aiheuttanee tällä näyttötekniikalla toteutettujen ratkaisujen erittäin nopean 
leviämisen.  
 
 
Lisätietoja Bridgestone e-paper tekniikasta: 
http://www2.bridgestone-dp.jp/global/adv-materials/QR-LPD/index.html 
 

mailto:matsus-t@bridgestone.co.jp
http://www2.bridgestone-dp.jp/global/adv-materials/QR-LPD/index.html
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13 Yleiset johtopäätökset 

Opintomatkan yleisenä johtopäätöksenä voidaan todeta, että sähköisten kirjojen markkinat 
näyttävän kehittyvän erityisesti mobiililaitteilla luettavien Manga-kuvakirjojen tahdittamana. 
Muu kirjallisuus on vielä jälkijunassa. Sanomalehdissä mietitään hyvin huolellisesti 
digitaalisten palveluiden hinnoittelua ja lanseerausta niin, että painetun lehden liiketoimintaa 
ei kannibalisoida. 
 
Näyttäisi siltä, että Japanissa eReading-alueelle edetään hyvin pienin askelin ja pyrkimys on 
asteittain parantamaan palvelutasoa. 

 
Usko tekniseen kehitykseen on Japanissa vakaa, Bridgestonen ja Toppanin panostukset e-
inkin kehittämiseen puhuvat puolestaan. Japanilaisilla on rauhallinen asenne markkinoiden 
kehittymiseen, suunnitelmat tehdään huolella, samoin investoinnit  
 
Ekosysteemin rakentaminen vaikuttaa tärkeältä. Teleoperaattoreiden rooli tulee olemaan 
merkittävä - tai ainakin se on sitä Japanissa. Suomalaisilla toimijoilla on mahdollisuus 
vaikuttaa oman maan sähkökirjamarkkinan syntyyn, tätä markkinaa ei pidä antaa pois 

 
Teknisesti ottaen Japanissa esitellyt ratkaisut eivät olleet merkittäviä. Olennaisin Japanin 
matkan viesti oli, että businessmallit ja -konseptit on saatava kannattaviksi, muuten ei ole 
ereading-bisnestä eikä näin ollen ole oletettavissa myös sähköistä sisällöntarjontaa. 

 
Japanin käyttäjälähtöisyydestä on paljon opittavaa Suomeenkin. Hyviä esimerkkejä siitä miksi 
palvelut toimivat ja miksi niitä käytetään. Ekosysteemin merkitystä ei voi korostaa liikaa! 
Hyötypalvelujen ohella trendinä ovat erilaiset ajanvietepalvelut.  

 
1. eReading alueella emme ole Suomessa jäljessä, kaikki hakevat menestyviä 

liiketoimintamalleja 
2. Kuluttajan kokemus on A ja O. Mitään puolivillaista ei kannata lähteä tarjoamaan. 

Helppoa käyttää, houkuttelevaa ja riittävästi sisältöä tarjolla. Printti + sähköinen on vahva 
yhdistelmä. 

3. Erilaiset päätelaitteet tulevat elämään rinnakkain, uusia tulee ja teknologia kehittyy 
edelleen. 

4. Toimiva ekosysteemi on olennaisen tärkeä, pitäisi löytää win-win tilanne. Mikään 
arvoketjun toimija ei voi hallita ekosysteemiä yksinään. Hankkeen suhde operaattoreihin 
on päätettävä. 

5. Pienten askelten politiikka – ensin tarjolle omista lähtökohdista helposti tarjolle tuotavaa 
sisältöä. Sitten jatkuva kehittäminen ja laitteiden tarjoamien ominaisuuksien 
hyödyntäminen.. 

6. Hankkeessa katsottava pidemmälle tulevaisuuteen ja valittava demot ja trialit sen mukaan, 
että niistä opitaan. Osapuolet ottavat joka tapauksessa lyhyen tähtäimen askelia 
itsenäisesti, mutta näistä täytyy olla selvyys ja kokonaiskuva, ettei markkinaa pilata 
epäonnistuneilla toimenpiteillä 

7. Jatkuva tiedonvaihto eri pohjoismaiden ja Japanin suuntaan, myös USA tärkeä vaikka 
onkin kovin iPad-keskeistä tällä hetkellä. 



NEXT MEDIA 
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Liitteet 

Useimmissa kohteista saatiin esityskalvot, jotka ovat listattu alla kohteiden 
raportointijärjestyksessä. Linkit viittaavat Amfi-järjestelmään. 
 
Panasonic Centre 
 
Papyless Corporate presentation 
Papyless: The ebook industry in Japan 
 
Mainichi Newspaper 
 
Mobile business/Philip Sugai 
 
Mobile Society/Kei Shimada 
 
Toppan printing 
 
Adobe Delivering Immersive Publishing Experiences 
 
Nikkei 
 
Mapion CorporateProfile 
Mapion Kunitor Intro 
 
DNP Dai Nippon Printing 
 
Bridgestone 
 
 

http://panasonic.net/center/tokyo/index.html
https://tivit.dicole.net/presentations/attachment_original/634/6041/Papyless.pdf
https://tivit.dicole.net/presentations/attachment_original/634/6039/The_ebook_industry_in_Japan.pdf
https://tivit.dicole.net/presentations/attachment_original/634/6036/20100526_Naoki_Onodera_TOK.pdf
https://tivit.dicole.net/presentations/attachment_original/634/6037/PhilipSugai_6Laws_TOK.pdf
https://tivit.dicole.net/presentations/attachment_original/634/6038/20100526_Heeday_Danjo_Toppan.pdf
https://tivit.dicole.net/presentations/attachment_original/634/6045/100526_Delivering_Immersive_Publishing_Experiences_Adobe.pdf
https://tivit.dicole.net/presentations/attachment_original/634/6124/20100528_NikkeiOnlineEdition_WAN-IFRA.pdf
https://tivit.dicole.net/presentations/attachment_original/634/6042/20100527_Mapion_Corporate_Profile.pdf
https://tivit.dicole.net/presentations/attachment_original/634/6043/20100527_Mapion_Kunitori_Intro.pdf
https://tivit.dicole.net/presentations/attachment_original/634/6108/20100527_DNP_e-book_4.pdf
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