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Kemppi perustaa myyntiyhtiön Italiaan  

Kemppi Oy ja sen pitkäaikainen edustaja Link Industries ovat yhdessä kehittäneet Kemppi-
brändin tunnettuutta ja tuotteiden jakelua Italian markkinoilla jo kymmenen vuoden ajan. Nyt 
Kemppi ja Link ovat sopineet uudesta liiketoimintamallista Euroopan toiseksi suurimmalla 
kaarihitsausmarkkinalla. Osapuolet ovat allekirjoittaneet kauppasopimuksen, jonka pohjalta 
perustettava uusi myyntiyhtiö Kemppi Italia tulee 1.1.2021 lähtien jatkamaan ja edelleen 
kehittämään Link Industries:n tähän saakka hoitamaa Kemppi-tuotteiden myyntiä ja jakelua 
Italiassa.  
 
“Italian markkina nähdään Kempissä erittäin potentiaalisena kasvumarkkinana, erityisesti 
markkinaosuuden suhteen. Olemmekin vakuuttuneita siitä, että uuden organisaation ja 
liiketoimintamallin ansiosta kasvumme jatkuu ja saavutamme hyvän pitkän aikavälin tuloksen 
huolimatta haasteellisesta globaalista tilanteesta radikaalien muutosten keskellä”, sanoo Hannu 
Jokela, Vice President, Markets, Kemppi Oy. 
 
“Olen hyvin tyytyväinen Kempin kanssa solmittuun sopimukseen, sillä se takaa liiketoiminnan 
jatkuvuuden niin Kempin asiakkaille kuin muillekin sidosryhmille. Se on ollut meidän tärkein 
tavoitteemme”, kommentoi Marta Cosulich, President, Link Industries. 
 
Mikko Jauhiainen on nimitetty Kemppi Italy S.r.l. toimitusjohtajaksi 1.1.2021 lähtien. Hän on 
vastannut aiemmin Kempin edustajamyynnistä Etelä-Euroopassa, mukaan lukien Italia, ja hänellä 
on pitkä kokemus työskentelystä Link Industrie:n avainhenkilöiden ja yhtiön ammattitaitoisen 
hitsausalan asiantuntijatiimiin kanssa.  
 
“Läheinen yhteistyö kumppaneiden ja loppukäyttäjien kanssa on Kempin liiketoiminnan ytimessä 
ja uudelleenjärjestely tuo Kempin askelta lähemmäs italialaisia jälleenmyyjiä ja asiakkaita”, 
Jauhiainen toteaa. ”Uusi liiketoimintamalli vahvistaa Kempin asemaa Italiassa, joka on meille yksi 
tärkeimmistä markkina-alueista Euroopassa. Olen vakuuttunut siitä, että tämä sopimus on kaikille 
Kempin yhteistyökumppaneille Italiassa hieno mahdollisuus kehittää edelleen Kemppi-
liiketoimintaa”, hän jatkaa.  
 

Lisätietoja antaa: 

Hannu Jokela 
Vice President, Markets, Kemppi Oy 
044 2899 239  
hannu.jokela@kemppi.com 

  

mailto:hannu.jokela@kemppi.com


 2(2) 
 

 
 

 
Kemppi 

Kemppi on hitsausalan edelläkävijä. Kehitämme älykkäitä laitteita, hitsaustuotannon 
hallintaohjelmistoja ja näitä tukevia asiantuntijapalveluja niin vaativiin teollisiin sovelluksiin kuin 
kuluttajan tarpeisiin. Haluamme tarjota ratkaisuja, joilla asiakkaamme voivat parantaa 
hitsaustuotantonsa arvoa merkittävästi. Kempin liikevaihto on yli 150 miljoonaa euroa ja 
pääkonttorimme sijaitsee Lahdessa. Työllistämme yli 800 hitsausalan asiantuntijaa 17 maassa. 
Lisäksi partneriverkostomme tarjoaa paikallista asiantuntemusta asiakkaidemme käyttöön yli 60 
maassa. 
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