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Stora Enson uusi 360 solutions provider -ratkaisu tehostaa pakkausten käyttöä
Stora Enson Packaging Solutions -divisioona julkistaa tänään uuden pakkauskartonkien 360 solutions
provider -brändivalikoiman. Kokonaisvaltaisen tuote- ja palveluratkaisun avulla asiakkaat voivat
käyttää pakkauksia tehokkaammin liiketoiminnassaan.
”Asiakkaamme etsivät uusia keinoja kehittää liiketoimintaansa ja vastata markkinoiden haasteisiin.
Tuotteidemme ja palveluvalikoimamme avulla he voivat valita sopivampia materiaaleja, parantaa
tuottavuutta sekä tehostaa toimitusketjua ja kierrätystä”, sanoo Björn Thunström, Vice President, Marketing
& Customer Loyalty.
Uutuusbrändi 360 solutions provider sisältää pakkauskartonkituotteet ja -palvelut, joiden avulla asiakkaat
voivat tehostaa toimintaansa ja pakkausten käyttöään. Uusi ratkaisu perustuu kattavaan tutkimukseen sekä
jalostajien ja brändinomistajien näkemyksiin heidän tulevaisuuden tarpeistaan.
Stora Enso julkistaa samalla myös kolme uutta tuotebrändiä:
 Stora Enso AvantFlute
 Stora Enso AvantLiner
 Stora Enso AvantKraft.
Avant-tuoteperhe kattaa pohjoismaisesta ensikuidusta ja kierrätyskuidusta valmistetut pakkauskartongit ja
laajan palveluvalikoiman: tekninen asiakastuki, eFlow-toimitusketjupalvelut, kierrätyspalvelut sekä
materiaalien oikean painon ja laadun varmistamiseen keskittyvät palvelut.
”Tähtäämme kasvuun ja haluamme rakentaa menestyvää liiketoimintaa läheisessä yhteistyössä
asiakkaidemme kanssa. Teemme kaikkemme, jotta asiakkaamme voivat saavuttaa menestystä laadukkaiden
tuotteidemme ja palveluidemme avulla. Brändimme on lupaus tästä.”, sanoo Ari-Pekka Määttänen, Vice
President, Head of Containerboards.
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Stora Enso on paperi-, biomateriaali- ja pakkausteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä – rethinker.
Kyseenalaistamme toimintaamme ja ajatteluamme ja haemme jatkuvasti uutta tarjotaksemme
asiakkaillemme innovatiivisia, uusiutuviin materiaaleihin perustuvia ratkaisuja. Stora Enson palveluksessa on
noin 27 000 henkilöä, ja sen liikevaihto vuonna 2014 oli 10,2 miljardia euroa. Lisätietoja on osoitteessa
www.storaenso.com.
Packaging Solutions -divisioonamme tekee yhteistyötä johtavien jalostajien, brändinomistajien ja
vähittäiskauppa-asiakkaiden kanssa. Se kehittää innovatiivisia, kuitupohjaisia pakkausratkaisuja, jotka
auttavat asiakkaita kasvattamaan brändinsä arvoa, lisäämään myyntiään ja tehostamaan toimintaansa ja
pienentämään kustannuksiaan. Packaging Solutions toimii arvoketjussa, joka ulottuu paperinkeräyksestä
sellun ja pakkauskartongin valmistukseen ja aaltopahviratkaisuihin. Pakkauskartonkia valmistetaan
divisioonan Suomen ja Puolan tehtaissa, ja lisäksi sillä on jalostustehtaita kymmenessä eri maassa
Euroopassa ja Aasiassa.

