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WULFF NOSTAA ARVIOTAAN KOKO VUODEN 2020 
LIIKETULOKSESTA 
 
 
Wulff nostaa arviotaan vuoden 2020 liiketuloksesta. Yhtiö arvioi vertailukelpoisen liikevoiton 2020 kasvavan 
vuoden 2019 vertailukelpoisesta liikevoitosta, joka oli 1,7 miljoonaa euroa. Wulffin 27.4.2020 julkaistussa 
osavuosikatsauksessa yhtiö oli arvioinut 2020 vertailukelpoisen liikevoiton laskevan vuodesta 2019.  
 
Wulff reagoi poikkeustilanteeseen ja markkinamuutoksiin ketterästi kehittäen myyntitapojaan ja 
tuotevalikoimaansa olosuhteisiin sopivaksi. Kyky mukauttaa nopeasti tuotevalikoimaa ja toimintatapoja on 
keskeinen osa Wulffin toimintakulttuuria, mistä koronakriisiin reagointi oli hyvä esimerkki. Kevään poikkeusoloissa 
esimerkiksi hygienia- ja puhdistus- ja suojaustuotteet nostivat osuuttaan myynnistä merkittävästi. Ajankohtaiseen 
tuotevalikoimaan panostettiin hankkimalla uusien tuotteiden lisäksi uusia toimittajia osaaviksi kumppaneiksi. 
Lisäksi yhtiössä toteutettiin sopeuttamistoimenpiteitä niissä liiketoiminnoissa, joihin koronaviruksen leviämisen 
ehkäisemiseksi asetetut tapaamis- ja matkustusrajoitukset erityisesti vaikuttivat. 
 
Toimitusjohtaja Elina Pienimäki: 
 
”Wulffilaisessa dna:ssa asuu vahvasti yrittäjyys ja erityisosaamistamme on myynti. Yrittäjämäinen asenne 
mahdollistaa rohkeat ratkaisut ja aktiivisen tekemisen. Tehtävämme on tehdä maailmasta parempi työpaikka 
kerrallaan, olosuhteista riippumatta. Reagoimme nopeasti siihen, miten toimintaympäristö muuttui. Hankimme 
ripeästi uusia tuotteita ja asiakkaita sekä sopeutimme omaa toimintaamme.  
 
Asiakkaamme luottivat meihin poikkeusoloissa, koska he ovat voineet aina luottaa meihin. Kiitos asiakkaillemme, 
kumppaneillemme ja kaikille työntekijöillemme, että valintanne on ollut, ja on Wulff.”   
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Parempi maailma – työpaikka kerrallaan. Wulffin tavoitteena on täydellinen työpäivä! Mahdollistamme paremmat 
työympäristöt ja teemme työpaikan – sinne, missä se ikinä tänä päivänä onkin. Viihtyisämpi, terveempi, turvallisempi, 
miellyttävämpi, tehokkaampi, toiminnallisempi, monipuolisempi? Miten sinä haluat parantaa työpäivää ja –ympäristöä? Wulffilta 
löydät ratkaisun. Meiltä löydät mm. hygienia-, suojaus- ja turvallisuustuotteita, ilmanpuhdistusta, työpaikkatuotteita, 
kahviotarvikkeita, kiinteistö- ja siivoushuollon tuotteita, toimisto- ja it-tarvikkeita, ergonomiaa, ensiapua, sekä innovatiivisia 
tuotteita työmaille. Asiakkaat voivat hankkia meiltä myös kansainvälisiä messupalveluja. Suomen lisäksi Wulff-konserni toimii 
Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Tutustu palveluihimme ja tuotteisiimme osoitteessa wulff.fi.  


