
ELISA YRITYKSILLE

LUE LISÄÄ

Tutkimus: Näin työvälineet ja
yhteydet vaikuttavat
työtyytyväisyyteen

Työnantajan kustantamat hyvät työvälineet
ja yhteydet lisäävät työntekijöiden
tyytyväisyyttä. Tällä on merkitystä kilpailussa
hyvistä työntekijöistä.

VARAA ELISA SHOWROOM -
VIERAILU

HR-näkökulmia hybridityöhön –
tutustu demoihin Elisa
Showroomissa

Miten tasa-arvoistaa kokousosallistumista tai
varmistaa laadukas etäyhteys? Elisa
Showroomissa voit nyt tutustua uusimpiin
teknologisiin ratkaisuihin, joilla
mahdollistetaan laadukas hybridityö.
Esittelyssä mm. 4G vs. 5G – tiedoston
latausdemo, 3D-lasit virtuaalikokouksiin
sekä privaattiverkon robottikäsi, jota
ohjataan 5G-verkon yli etänä.

LUE LISÄÄ

5G vie Hiltin työkalut kaupaksi mistä
vain, milloin vain

Työkaluja yritysasiakkaille myyvä Hilti päivitti
Elisan kanssa työpuhelimensa 5G-vauhtiin.
Nyt liikkuvan myyntiorganisaation työ
onnistuu sujuvasti kaikkialta Suomesta.

LUE LISÄÄ

Tasokkaat puhelimet on arvostettu
etu Deloittella

Työntekijöihinsä satsaava Deloitte tarjoaa
asiantuntijoilleen Applen uusimmat
puhelimet. Työtyytyväisyyttä lisäävät paitsi
hyvät laitteet myös Elisan toimiva huolto- ja
vaihtopalvelu.

LUE LISÄÄ

Miten Elisa auttaa hybridityön
käytäntöön viemisessä?

Miten edistykselliset laitteet ja 5G-yhteys
mahdollistavat tehokkaan ja tuottavan
hybridityön? Lue Elisan asiantuntijoiden
vinkit HR hybridityön johtamisessa -
tilaisuudesta.

LUE VINKIT

Vinkkejä hybridityön parhaisiin
käytäntöihin 

Hybridityöstä puhutaan nyt paljon. Mutta
mitä se oikeastaan on ja miten yritysten
kannattaa edistää hybridityön tekemisen
tapoja?

Osta
verkosta

  Ota
yhteyttä   Tilaa

soittamalla
0800 04411

Jos viesti ei näy oikein avaa selaimessa ›

Elisa 5G:n kanssa työnteko vain sujuu

Olipa kyse työstä tai vapaa-ajasta, toimintavarmoilla ja nopeilla yhteyksillä kaikki vaan sujuu. Ja
kun asiat sujuvat, myös ihmiset ovat tyytyväisempiä.

Missä ikinä työntekijäsi liikkuvatkaan – työmaalla, toimistossa tai vaikka tien päällä – Elisa 5G:llä
työnteko on mukavaa ja tehokasta. Kun yhteydet toimii, voivat työntekijät keskittyä olennaiseen.  

Elisa 5G:llä teet työstä sekä arjesta mukavampaa.

LUE LISÄÄ

 

NÄIN YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT ELISAN 5G-VERKKOA
 

 

 

Lue lisää Elisan yritysasiakkaiden ajankohtaisesta infosta.

 

Osoitelähde Elisa Oyj:n asiakasrekisteri.

Käytämme asiakaskokemuksen kehittämiseksi sähköposteissamme evästeitä. Lisätietoa

henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojasta Elisalla.

Jos haluat hallinnoida asiakastietojasi tai perua markkinointiviestien tilaukset, klikkaa tästä

 

Ratavartijankatu 5, Helsinki, PL 1, 00061 ELISA, y-tunnus: 0116510-6

YLLÄTTÄVÄN
HELPPOTAPALISÄTÀ

NapsautaElisa5Gpäällejatee
työstäsujuvampaa

5GTurkimey Elisan4Gja NPS
elisa /Yrityksille

https://click.viestinta.elisa.fi/?qs=29f0594fd696317b3fa5a024564f610be1abd9a281201b641090831f639fef7b97e52892a2012ccf4b956128acf10a0c761b31eb8f085787
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https://click.viestinta.elisa.fi/?qs=29f0594fd696317b2791ffe0e9ee65bd294ae0cf120ee4e1a88d800732f04f07047656accf7a73cc191c1654c9a72455668edf13a98e2314
https://click.viestinta.elisa.fi/?qs=29f0594fd696317b4d5dedd3420fcb1d814480aba74bfbf028ed5bfc328ac55062eca6e4ba25feee2f47bc5927ae65653d14b074b758bf7a
https://click.viestinta.elisa.fi/?qs=29f0594fd696317b4d5dedd3420fcb1d814480aba74bfbf028ed5bfc328ac55062eca6e4ba25feee2f47bc5927ae65653d14b074b758bf7a
https://click.viestinta.elisa.fi/?qs=29f0594fd696317baedba935816ad296d93c55984e4b6040462e7792d1ef32824223981880432940ab039cc08d670375059df7dccc807036
https://click.viestinta.elisa.fi/?qs=29f0594fd696317baedba935816ad296d93c55984e4b6040462e7792d1ef32824223981880432940ab039cc08d670375059df7dccc807036
https://click.viestinta.elisa.fi/?qs=29f0594fd696317bd816c107181f76ef1ac8c3c171c8364e89bb09574bb0b58866d3660d917b2768b6062bdcad8d7271e2e0ac4b583cbc76
https://click.viestinta.elisa.fi/?qs=29f0594fd696317bd816c107181f76ef1ac8c3c171c8364e89bb09574bb0b58866d3660d917b2768b6062bdcad8d7271e2e0ac4b583cbc76
https://click.viestinta.elisa.fi/?qs=29f0594fd696317b3fa5a024564f610be1abd9a281201b641090831f639fef7b97e52892a2012ccf4b956128acf10a0c761b31eb8f085787
https://click.viestinta.elisa.fi/?qs=29f0594fd696317b2d68489999a7e31ca0bee1947b9abd78ccc7f9baca4224b28bea99182aefa87e73aab86185631957ac5f9e65ee7605c9
https://click.viestinta.elisa.fi/?qs=29f0594fd696317beb1a51f2eb98c129d660da55991e33db86b3e9cfeb5e7a32fc2ee2e4c0b769c1af481b144025afb10abf6568938fef1a
tel:080004411
https://click.viestinta.elisa.fi/?qs=29f0594fd696317b1fd1968b97a95a5b45b9b8b6d5b733f4930218888a38621fa2e4b674e9fb6c99a0a30b9a610d1e456654020dd1b8875d
https://view.viestinta.elisa.fi/?qs=f586f902b2c8b807b0858e2dee9867cf34c8695a4411ffc83250396e8cf41c95db450dbcd4ee3afe0c961fbd6b19f7e972d7ed947552df8461be22137e4e8018917eed7a7a8c5493f8813834fed05d35
https://click.viestinta.elisa.fi/?qs=29f0594fd696317b1fd1968b97a95a5b45b9b8b6d5b733f4930218888a38621fa2e4b674e9fb6c99a0a30b9a610d1e456654020dd1b8875d
https://click.viestinta.elisa.fi/?qs=29f0594fd696317ba2a6177d32421bdaffdccf1a8ab0ffcdfb6e64b355449fd076b199561ccead94e8b3026eefccc164e1629e58c80c56f8
https://click.viestinta.elisa.fi/?qs=29f0594fd696317b3bd04e30e97994d71f24e49022b2054a63e54a948f9a01b16ce95994e53a07395bb4b59798fe32063a7949f7d44f3750
https://click.viestinta.elisa.fi/?qs=29f0594fd696317b89cab626a45df83063fb9d4e26d7be409cce7803942636b9878fa3c8a799090212d2b687d8aa013571f83bfb0fe75e13
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https://click.viestinta.elisa.fi/?qs=29f0594fd696317b24de6e82340a69c7d4fd3b670d19c48ed7300a3c80c44c890cba1ef512795385cac0ee0e285179904f943542bc03550a
https://click.viestinta.elisa.fi/?qs=29f0594fd696317bb8ddb4d70d7f993efe672ae2366bab742e09679d8828ad28aa6abb3bd4919a17d704cfadf6f4ca0d23eec9ff1f7d33c4
https://click.viestinta.elisa.fi/?qs=29f0594fd696317b05be86f035ebd878faec58e7d9333f4d48c0bdd2654a1b36d9dc957ca76213eb494c38013d7ec6363efa89f19d086c28
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https://click.viestinta.elisa.fi/?qs=29f0594fd696317bf2d1b8555456cc5e7b41104c0c1f5d8880be19fca9ea165a7aff41d9a8d9ff3ed9591517ea16e76554806f83c090f87f
https://click.viestinta.elisa.fi/?qs=29f0594fd696317b6a89642a3261564e61a9c787451c9cc974e42974c556b7cfbb4bfbec96efef50fe6113459e9baf8409e0d04e27027410

