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Fiskars upprättar en säljregion i Asien och Stillahavsområdet 
 
 

Fiskars förstärker sin säljorganisation i Asien och Stillahavsområdet i syfte att öka tillväxten i regionen. 

Från och med 1 januari 2014 ansvarar den nya säljregionen Asien-Stillahavsområdet för försäljningen 

av Fiskars varumärken i dessa snabbväxande marknader av ökande strategisk betydelse där Fiskars 

ser flera tillväxtmöjligheter för sina premiumvarumärken. 

 

”Asien är den snabbast växande marknaden inom hemkategorierna och prestationen av Iittala och 

Royal Copenhagen har visat att det finns en stor efterfrågan på nordisk design i det likaledes snabbt 

växande premiumsegmentet. Med en väletablerad detaljspecialistkanal är Asien också en attraktiv 

marknad för utelivsprodukter. Med en stark lokal organisation får Fiskars den flexibilitet som krävs på 

dessa föränderliga marknader där anpassning till lokala marknadsbehov är helt avgörande för 

framgång. Efter den initiala investeringsperioden räknar vi med att se en väsentlig tillväxt i den här 

regionen”, säger Kari Kauniskangas, Fiskars-koncernens verkställande direktör.  

 

Säljregionen Asien-Stillahavsområdet kommer att innefatta försäljningsenheter i Australien, Japan, 

Kina, Sydkorea och Taiwan. Dessutom kommer den nya säljorganisationen att ansvara för all 

distributionsorienterad försäljning i regionen. Fiskars har utsett Matteo Gaeta, MBA, till chef för den 

nya säljregionen och som medlem i koncernens utvidgade ledningsgrupp. Han kommer att vara 

stationerad i Shanghai i Kina. Han anländer till Fiskars med gedigna erfarenheter av ledningsarbete, 

försäljning och marknadsföring av märkesprodukter i Asien. Närmast har han tjänstgjort som operativ 

chef och chef för affärsenheten Asien hos Safilo Far East i Hongkong.  

 

När säljregion Asien-Stillahavsområdet upprättats kommer Fiskars EMEA-segment att byta namn till 

”Europa och Asien-Stillahavsområdet” och bestå av tre säljregioner: Norr och Central samt Asien-

Stillahavsområdet. Sedan 2012 har Fiskars en matrisorganisation i Europa med starka säljregioner 

som ansvarar för att marknadsföra hela sortimentet i sina respektive marknader och affärsområden 

som ansvarar för att skapa och upprätthålla en aktivt förvaltad produkt- och kategoriportfölj. Säljregion 

Norr består av de nordiska länderna och Ryssland samt Fiskars exportförsäljning. Säljregion Central 

ansvarar för försäljning och allmän förvaltning på viktiga centraleuropeiska marknader. 
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Mer information: 

Max Alfthan, strategidirektör, tfn. +358 205 5262 

 

Fiskars är en ledande global leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. 

Koncernen har en stark portfölj av ansedda internationella varumärken, inklusive Fiskars, Iittala och 

Gerber. Fiskars grundades år 1649 och är Finlands äldsta företag. Koncernens aktier är föremål för 

handel på NASDAQ OMX Helsinki. Fiskars omsättning var 748 milj. euro år 2012 och företaget hade 

cirka 4 100 anställda i över 20 länder. www.fiskarsgroup.com 
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