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Petzl on ranskalainen perheyritys, jonka toiminta perustuu laatuun ja innovaatioihin. Petzl on kehittänyt tuotteita korkealla ja pimeässä toimimiseen ja 
työskentelemiseen yli 40 vuoden ajan. Tänä päivänä Petzl yhdistetään läheisesti seikkailuun ja se on ollut mukana saavuttamassa monia virstanpylväitä 
kalliokiipeilyssä, vuorikiipeilyssä sekä luolien tutkimisessa. Ammattikäytössä Petzl on markkinajohtaja korkeissa paikoissa työskentelyssä, palotorjunnassa sekä 
pelastustyössä. Lisätietoja www.petzl.com 

PRESS RELEASE

Petzlillä on jo tänä päivänä vahva asema kiipeily- ja turvavälinealalla. Uusi toimintamalli lujittaa sen asiantuntijuutta entisestään, sillä 
tulevaisuudessa yritys aikoo muun muassa järjestää erilaisia koulutuksia sekä rakentaa tehokkaan jakeluverkoston, joka takaa korkealaatuisen 
palvelun ja toimitusvalmiudet kaikissa Pohjoismaissa.

   “Uuden toimipisteen ansiosta pääsemme entistä lähemmäksi loppukäyttäjiä ja asiakkaitamme Pohjoismaissa sekä paranamme    
    palvelujamme ja teknistä asiantuntemustamme kyseisellä markkina-alueella. Lisäksi pystymme paremmin ymmärtämään ja yksilöimään   
    liiketoimintamahdollisuuksia Pohjoismaissa – ei vain kysynnän kannalta, mutta myös tuotekehityksen näkökulmasta, sillä Petzl on aina   
    halunnut olla askeleen edellä muita”, Petzlin Pohjoismaiden toimitusjohtaja Alban Jarry sanoo.

Petzlin tuotteita ja ATEX-ajovalaisimia käyttävät muun muassa rakennusalalla, energiasektorilla (tuuli, öljy ja kaasu) ja televiestinnän parissa 
työskentelevät ammattilaiset. Tuotteita käyttävät ahkerasti myös ammattiryhmät, jotka työskentelevät haastavissa olosuhteissa, kuten korkealla 
tai pimeässä, jolloin varusteisiin pitää voida luottaa. Petzlin urheilusegmentissä puolestaan keskitytään sisä- ja ulkokiipeilyyn, ulkoiluun ja 
valaistukseen. Yhtiö rekrytoi nyt osaajia Ruotsista, Norjasta ja Suomesta rakentamaan ja kehittämään uusia suhteita kunkin maan jälleenmyyjiin.

Petzl on perustanut uusia toimipisteitä erittäin menestyksekkäästi eri puolille Länsi-Eurooppaa. Esimerkiksi Tanskassa tammikuussa 2018 avattu 
konttori on parantanut palvelutasoa ja osaamista merkittävästi viimeisen vuoden aikana. 

   ”Pohjoismaihin panostaminen on uusi jännittävä askel meille matkalla kohti tavoitettamme eli sitä, että ihmiset pääsevät mitä vaikeimpiin  
    paikkoihin turvallisesti ja helposti”, Jarry sanoo.

Ranskalainen Petzl on maailman johtava kiipeily- ja turvavarusteiden valmistaja. Nyt perheomisteinen 
yritys laajentaa toimintaansa Pohjoismaissa avaten toimipisteen Tukholmaan ja rekrytoiden osaajia 
myös Suomesta. Laajentaminen merkitsee uutta alkua yrityksen Pohjoismaiden liiketoiminnoille, sillä 
Petzl alkaa tehdä suoraa yhteistyötä vähittäiskauppojen kanssa Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa 
tammikuusta 2020 lähtien.

Petzl avaa toimipisteen Tukholmaan – 
rekrytoi myös Suomesta


