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Profi um Ltd develops software products for digital 

content archiving and distribution based on 

Semantic Web technologies. 

We selected Profi um’s SIR solu-

tion as the product matched well 

with our requirements about 

openness and performance. In 

addition, Profi um has a proven 

track record in this industry also 

outside their domestic market.” 

Mark Westerhoff, IT director, 

ANP. 

“
Profi um SIR supports both 

generic Web standards such as 

XML from W3C and industry 

specifi c standards such as 

NewsML and NITF from IPTC. 

Profi um has been pioneering the

WWW Consortium´s Semantic 

Web technologies since 2000 

and is a member of W3C.

The IPTC is a consortium of the 

world’s major news agencies and 

news industry vendors. 

It develops and maintains 

technical standards for improved 

news exchange that are used 

by virtually every major news 

organization in the world.

Profi um is a member of IPTC.

Profi um’s customers include Agence-France Presse, 

Algemeen Nederlands Persbureau, Finnish News 

Agency, A-lehdet, Kauppalehti and Finnish police. 

Profi um’s revenues in 2005 were 1,5 million euros.
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The speed and reliability in 

multi-channel news routing 

system are crucial. We learned 

from the past that homegrown 

solutions do not scale in today´s 

world. SIR does.” 

Atte Jääskeläinen, CEO, Finnish 

News Agency.  

“             

Please visit www.profi um.com to fi nd out more about rofi um

>>

Smart content management so-

lutions from Profi um ... are be-

ing adopted by communities that 

in turn revolutionize how these 

groups collaborate and commu-

nicate.” Tim Berners Lee, World Wide 

Web Consortium. 

“

The use of semantic technologies 

implemented by Profi um allows 

AFP to maximize the revenues 

from gathering news business at 

an optimized cost.”

Daniel Oudet, CTO, AFP.

“

Profi um has a proven track record of delivering solutions for news agencies that 

enable new revenue streams by being able to cost effi ciently serve new customer 

groups.
Let us quote what our existing customers and a partner have said about Profi um:

Customer´s quotes about Profi um

ipp Industrial Plastic Partners

Tarjoamme palveluitamme 

konseptilla, jollaista et löydä 

muualta: saat kaikki myyntiin 

ja markkinointiin liittyvät 

palvelut ja tuotteet yhdestä 

paikasta, yhdeltä yhteyshen-                                            

kilöltä. Tämä väite on helppo 

todistaa, kun tulet käymään 

juuri avattuun toimitilaamme 

Vantaan Veromieheen: Robert 

Huberin tie 2.

Saman katon alta löydät 

tuotteiden myyntinäyttelyn 

sekä asiantuntija- ja toteutus-

palveluiden projektipäälliköt, 

joiden kanssa pystyt saman 

tien tekemään toimintasuun-

nitelmat ja myös toteuttamaan 

projektisi. Yhteyshenkilömme 

perehtyy liiketoimintaasi 

huolellisesti ja on keskustelu-

kumppanisi kaikissa myyntiin 

ja markkinointiin liittyvissä 

asioissa. Yhteyshenkilömme 

on Sinun ammattiostajasi, 

joka käyttää projektien toteut-

tamiseen vain kokeneita pal-

veluntarjoajia ja laadukkaita 

tavarantoimittajia. Toimintata-

pamme säästää rahaasi ja 

aikaasi... keskustellaan lisää 

kaffen ääressä, tervetuloa!

Profium tiedottaa uutukaisella 

tiedotepohjallaan. Whatif suunnitteli 

ensimmäisen tiedotteen asiakkaan 

käyttämällä taitto-ohjelmalla, joten 

jatkossa Profiumin on helppo tehdä 

seuraavat tiedotteet itse.

Fluorotechin liikepaikka-

analyysissä tutkittiin eri vaihto-

ehtojen logistisia kustannuksia, 

minkä pohjalta vaihtoehdoista 

löytyi kokonaistaloudellisesti 

edullisin. Tontti on jo ostettu ja

rakentaminen alkaa tänä vuonna.

IPP, Industrial Plastic Partners on 

muoviteollisuuden verkosto, jolle 

Whatif suunnitteli liikemerkin 

ja kotisivut. Nyt julkisuudessa 

on suomenkieliset sivut ja 

englanninkieliset valmistuvat 

tuota pikaa: www.industrialpp.fi 

************

************

Masterplastin yritysilme päivit-

tyi käyntikorttien, yritysesitteen, 

tarjoustaskun ja kotisivujen 

kautta. Kyllä nyt kelpaa lähettää 

tarjouksia! 

***********

Yhteystiedot
Asiantuntijapalvelut toimitusjohtaja Jouni Ikonen, puh. 040 538 3240, jouni@whatif.fi....................................................

Toteutuspalvelut projektipäällikkö Nazzareno Sifo, puh. 050 590 6458, reno@whatif.fi.......................................................

Tuotteet myyntipäällikkö Niklas Nousiainen, puh. 050 377 7889, nikke@whatif.fi..................................................................................

Myyntinäyttely on avoinna arkisin kello 8-17
Verkkokauppa on avoinna aina: www.whatif.fi

Whatif, Robert Huberin tie 2, 01510 Vantaa
  myynti@whatif.fi, faksi (09) 624 049, www.whatif.fi

Viesti osoitteeseen 

-jos yhteystietosi ovat muuttuneet
-jos et jatkossa halua tiedotettamme
-jos haluat tehostaa myyntiä ja markkinointia

Profiumin rekrytointi-ilmoitus tuo 

taas parhaat työnhakijat. Rekrytointi-

ilmoittelu on samalla tehokasta 

imagomainontaa. Hyvämaineinen 

yritys on houkutteleva työnantaja.

SATS, kuntokeskusketju sai 

T-standyt, joihin A4-ilmoitukset 

voi laittaa esille pöydälle, tiskille 

jne. Hinnastot ja tarjoukset voi 

itse tulostaa ja vaihtaa helposti 

myyntitelineeseen.

************

myynti@whatif.fi 

************



Tarjouspakettiin sisältyy kuvavuota 
(koko 90 x 218 cm),  ylä- ja alalista, 
taustajalka, taustakeppi ja kantokassi.

Kuvavuota on helposti itse vaihdettavissa, 
jolloin voit telineessä vaihdella useampaa 
eri kuvaa. Tämä teline on valmistettu laa- 
dukkaista materiaaleista; runkomateriaali 
on tukevaa alumiinia ja kuvavuodat ovat 
vedenkestäviä ja UV-suojattuja. Kuvavuota 
valmistetaan konepestävästä kankaasta tai 
erikoislaminoidusta paperista. Ja kaikki 
tarvikkeet kulkevat mukana kätevässä 
kantokassissa. Useammalla, rinnakkain 
asetellulla telineellä saat luotua suuren, 
yhtenäisen kuvapinnan.

Kätevä kuvateline

Kevättarjous!
195€ alv 0% (norm. 235 €)

Tarjous voimassa 31.5.2006 asti.

messuille ja tuotekampanjoihin!

Robert Huberin tie 2 
01510 Vantaa
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Sponsorointia ja lippupaketteja
- painota viestiäsi karaten MM-kisoissa.

Lisätiedot www.whatif.fi tai:
Pentti Bruun, 0400 768 836 
pentti.helsinki@shukokai.fi

Harri Toivonen, 040 504 7828
harri.toivonen@racing.inet.fi

Jouni Ikonen, 040 538 3240 
jouni@whatif.fi
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Ylläpidä ja päivitä itse yrityksesi kotisivuja pelkän internetselaimen avulla
- ilman vaikeita ohjelmia, kalliita palvelimia ja lukuisia välikäsiä. 

Hinta sisältää kotisivujen ilmeen ja rakenteen suunnittelun, koostamisen 
toimivaksi sivustoksi asiakkaan antaman sisällön pohjalta sekä ohjelmistolisenssin.

Projektit toteutetaan tilausjärjestyksessä. Toimi pian.  

Kotisivut
2600€ alv 0%

Karaten MM-kisojen sponsorointi 
tarjoaa mahdollisuuden liittää 
yrityskuva elämykselliseen 
ympäristöön, karaten vuosisa-
taisiin arvoihin sekä suomalaiseen 
nuorisotyöhön.
Kesän alussa pidettävä urheilu-
tapahtuma tarjoaa myös oivan 
mahdollisuuden yhteistyökump-
paneiden vapaamuotoiseen
tapaamiseen VIP-tiloissa ja Last 
night partyssa.




