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Klarna ja Fiskars Groupin verkkokaupat yhteistyöhön

Klarna ja Fiskars Group ovat aloittaneet yhteistyön. Yhteistyön kautta Fiskars Group
pystyy tarjoamaan yhä sujuvamman ostokokemuksen asiakkailleen sekä
parantamaan digitaalista kuluttajakokemusta – niin kotimaassa kuin
kansainvälisestikin.

Fintech-yritys Klarna ja Fiskars Group ovat aloittaneet yhteistyön. Yhteistyön myötä Fiskars
pystyy tarjoamaan yhä sujuvamman ostokokemuksen sekä mielekkäitä ja luotettavia
maksuvaihtoehtoja asiakkailleen. Yhteistyön aloittaminen Klarnan kanssa kytkeytyy osaksi
Fiskarsin Groupin tavoitteita parantaa digitaalista kuluttajakokemusta: maksupalvelun myötä
Fiskars pyrkii tavoittamaan uuden, nuoremman kohderyhmän, mikä avittaa yrityksen
kasvutavoitteita kansainvälisillä markkinoilla.

“Klarna täydentää nykyisiä maksutapojamme ja asiakkaamme voivat helpommin ostaa
rakastettuja brändejämme. Yhteistyön myötä voimme kasvattaa myös houkuttelevuuttamme
nuoremmissa kohderyhmissä. Otamme verkkokaupoissamme Klarnan maksupalvelut
käyttöön tärkeimmillä Euroopan ja Pohjois-Amerikan markkinoillamme, joissa näemme
parhaat  mahdollisuudet yhteistyölle”, kertoo Fiskars Groupin Åsa Sparrmo, Vice President,
Direct to Consumer.



Kulunut vuosi on vaikuttanut myös Fiskarsin toimintaan ja yrityksen on pitänyt sopeutua
muutoksiin nopeasti. Fiskarsilla pandemian vaikutukset on huomattu erityisesti kysynnän
kausiluonteisuudessa ja sen muutoksissa.

“Kuluttajat etsivät kokemuksia jokapäiväisessä elämässään, ja olemme kaikki sitoutuneet
jatkuvasti vastaamaan näihin tarpeisiin ja kausiluonteisen kodin tuotekategorian kysyntään.
Meillä kuluttajakeskeinen kulttuuri on ratkaisevan tärkeää tähän kysyntään vastaamisessa:
haluamme kuitenkin tehdä kuluttajien arjesta ainutlaatuista”, kertoo Sparrmo.

“Yhteistyö Fiskarsin kanssa on meille luonteva askel, sillä meitä yhdistää intohimo sujuvien
asiakaskokemusten mahdollistamiseen asiakkaillemme. On hienoa huomata, että Fiskarsin
kaltainen yritys ei pelkää uudistumista. Kodin ja puutarhan kategoriassa on vielä paljon
ympärivuotista kasvupotentiaalia verkkokaupan puolella ja on upeaa päästä kehittämään
tätä yhdessä Fiskarsin kanssa – sekä myös päästä tukemaan kotimaisen brändin
menestystä kansainvälisillä vesillä”, lisää Klarnan Suomen maajohtaja Jacob Segercrantz.

Klarna on suomalaisille tuttu suositusta shoppailusovelluksestaan ja sujuvista
maksupalveluistaan. Osana yhteistyötä Klarnan mutkattomat maksupalvelut tulevat
toimimaan monilla markkinoilla myös Fiskars Groupin verkkokaupoissa (Fiskars, Iittala,
Royal Copenhagen, Royal Doulton, Waterford ja Wedgwood). Vuonna 2005 perustettu
Klarna on yksi harvoista eurooppalaisista yksityisesti rahoitetuista kasvuyrityksistä, joiden
markkina-arvo on ylittänyt kolmenkymmenen miljardin dollarin rajapyykin. Voimakkaassa
kasvusuhdanteessa olevalla maksu- ja shoppailupalvelullaon globaalisti yli 90 miljoonaa
kuluttajakäyttäjää, joille avautuu tuttu maksupalvelu useissa Fiskarsin verkkokaupoissa
asiointiin.
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Klarnasta
Klarna tekee shoppailusta smooothia. Klarnan avulla maksat heti tai vasta tuotteen
saavuttua. Yli 250 000 kauppiasta tarjoaa Klarnan innovatiivisen shoppailukokemuksen
asiakkailleen verkossa ja myymälässä. Näiden joukossa ovat esimerkiksi H&M, IKEA,
Expedia Group, Samsung, ASOS, Peloton, Abercrombie & Fitch, Nike ja AliExpress.
Yrityksen arvoksi on tällä hetkellä arvioitu 31 miljardia dollaria, mikä tekee Klarnasta
Euroopan arvokkaimman Finctech-yrityksen ja yhden maailman suurimmista yksityisistä
ntech  yrityksistä. Klarna on perustettu vuonna 2005, sillä on yli 3 500 työntekijää ja se
toimii 17 maassa. Lue lisää: klarna.com

FISKARS GROUP
Making the everyday extraordinary



Fiskars Groupin visiona on vaikuttaa positiivisella ja kestävällä tavalla ihmisten elämään.
Brändimme Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood ovat
mukana ihmisten elämässä – niin kotona, puutarhassa kuin ulkona luonnossa. Pyrimme
tekemään arjesta ainutkertaista tänään ja tulevaisuudessa. Toimimme 30 maassa, ja
tuotteitamme on saatavilla yli 100 maassa. Fiskarsin osake on listattu Nasdaq Helsingissä
(FSKRS). Lisätietoja löydät osoitteesta www.fiskarsgroup.com. Voit seurata meitä Twitterissä
@fiskarsgroup.


