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Fiskars järjestää toimintonsa Tanskassa uudelleen 

 
 

Fiskars suunnittelee yhden yhteisen myyntiorganisaation perustamista Tanskan markkinoille 

konsernin toimintamallin ja EMEA 2015 –rakennemuutosohjelman mukaisesti. Fiskarsilla on Royal 

Copenhagen A/S:n oston myötä Tanskassa kaksi organisaatiota, ja konsernin strategiana on rakentaa 

kuhunkin maahan yksi vahva myyntiyksikkö, joka myy yhtiön koko brändivalikoimaa. 

 

Fiskars on paikallisen yhteistoimintamenettelyn jälkeen päättänyt muodostaa Tanskaan uuden, 

paikallisiin markkinatarpeisiin suunnitellun myyntiyksikön, joka tulee sijaitsemaan Kööpenhaminassa. 

Uuden myyntiyksikön on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä ja 

se tulee ottamaan käyttöön konsernin EMEA-alueen laajuiset yhteiset prosessit ja järjestelmät. Tämä 

tarkoittaa, että Fiskars Tanskan nykyinen toimisto Silkeborgissa, Jyllannissa siirtyy Kööpenhaminaan 

ja Fiskarsin Tanskan jakelukeskus Silkeborgissa suljetaan viimeistään vuoden 2015 ensimmäisellä 

neljänneksellä.  

 

“Royal Copenhagen –yrityskaupan jälkeen on luonnollista etsiä tapoja hyödyntää yhteisiä vahvuuksia 

ja saada synergiahyötyjä sekä paikallisesti että keskitetysti. Tulevalla yhteisellä Tanskan-

organisaatiollamme on entistäkin vahvempi asema markkinoilla, ja uskon että pystymme yhdessä 

kasvattamaan liiketoimintaamme selvästi. Tiedämme, että tämänkaltaisilla suurilla muutoksilla voi olla 

vaikutuksia henkilöstöömme. Tulemme suunnittelemaan kaikki muutokset huolella, jotta vaikutukset 

olisivat mahdollisimman pieniä ja jotta varmistamme hyvän asiakaspalvelutason myös siirtymäaikana”, 

sanoo Jakob Hägerstöm, Fiskarsin Pohjoisen myyntialueen johtaja. 

 

Fiskars on Tanskassa johtava tuotemerkki puutarhan käsityökaluissa, ja yhtiöllä on myös vahva 

asema kodintuotemarkkinoilla saksissa, keitto- ja paistoastioissa sekä ruokailuvälineissä Fiskars ja 

Raadvad –brändeillä. Myös Iittala-brändi on Tanskassa yhä vahvempi asumisen kategorioissa. Royal 

Copenhagen on ollut jo lähes 240 vuoden ajan Tanskan johtava kattamisen tuotemerkki ja sillä on 

vahva asema myös muualla Pohjoismaissa ja Aasiassa. 

 

 

Lisätietoja: 

Anu Ilvonen, viestintäjohtaja, puh. 0204 39 5446 

 

Fiskars tarjoaa kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Konsernin kansainväliset pääbrändit 

ovat Fiskars, Iittala ja Gerber. Vuonna 1649 perustettu Fiskars on Suomen vanhin yritys ja on listattu 

NASDAQ OMX Helsingissä. Vuonna 2012 Fiskarsin liikevaihto oli 748 miljoonaa euroa ja 

henkilöstömäärä on noin 4 100 yli 20 maassa. www.fiskarsgroup.com. 

 

 

 


