
Palmse Mehaanikakoda OÜ on Hankkijan vuoden 2018
yhteistyökumppani
Palmse Mehaanikakoda OÜ on vuonna 1992 perustettu metallituotteita valmistava perheomisteinen yritys. Tehdas sijaitsee Palmsen kylässä,
Viron pohjoisosassa. Yrityksen liikevaihto oli 31.12.2017 päättyneellä tilikaudella 23,6 miljoonaa euroa ja yritys työllistää 60 henkilöä. Palmse
Mehaanikakoda on Euroopan suurin traktorikäyttöisiä metsäkoneita valmistava yritys. Palms-tuotemerkillä myytävät metsäkoneet ovat
markkinajohtajia useissa maissa, myös Suomessa.

Palmse Mehaanikakoda ja Hankkija aloittivat Suomen yksinmyyntiin perustuvan yhteistyön vuoden 2016 keväällä. Yhteistyö perustui heti
alusta alkaen molemminpuoliseen luottamukseen ja molempien osapuolten toimintoja kehittävään avoimeen keskusteluun. Toimivaa
yhteistyötä tukee selkeä työnjako,
jossa Palmse Mehaanikakoda keskittyy tehokkaaseen valmistukseen, tuotteiden jatkuvaan kehittämiseen ja myynnin tukeen. Hankkija
puolestaan keskittyy varsinaiseen myyntityöhön, markkinointiin, asiakaskontaktointiin ja jälkimarkkinointiin.

Palmse Mehaanikakoda on hyvin johdettu yritys, jonka toiminnan ja tuotteiden jatkuva kehittäminen on poikkeuksellisen vahvaa. Sitä tukee
yrityksen selkeä ja sitoutunut omistusrakenne. Yritys on koko olemassaolonsa ajan ollut lähellä asiakkaita ja heidän tarpeitaan.
Traktorikäyttöiset metsäkoneet ovat Palmse Mehaanikakodan erityisosaamisaluetta. Vahvan kyvykkyytensä ansiosta tässä
markkinasegmentissä yritys on pärjännyt hyvin myös vaativilla vientimarkkinoilla, mm. kovasti kilpailluilla Keski-Euroopan markkinoilla.

Perustelut vuoden 2018 yhteistyökumppanin valintaan ovat: Palms-tuotteet ovat markkinajohtajia Suomessa omassa markkinasegmentissään.
Yrityksellä on Suomen oloihin erinomaisesti soveltuva, kattava tuotemallisto sekä poikkeuksellisen vahva ja jatkuva tuotekehitys, joka toimii
esikuvana koko ko. teollisuuden alalle. Yrityksen omistajat, johto ja työntekijät ovat kaikki vahvasti sitoutuneet yhteistyöhön ja sen
kehittämiseen. Palmse Mehaanikakoda OÜ on aito Hankkijan yhteistyökumppani.

Hankkijalla on pitkä perinne valita vuoden yhteistyökumppani, millä halutaan vahvistaa ja kehittää Hankkijan ja sen yhteistyökumppaneiden
välistä kaupallista yhteistyötä. Vuoden yhteistyökumppanin valinnan tekee Hankkijan liiketoimintojen johto.
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Hankkija

Hankkija on kasvun osaaja ja Suomen johtava maatalouskauppa. Hankkijalla on omaa rehuteollisuutta ja se on Suomen suurin teollisten eläinrehujen
valmistaja. Rehuja valmistetaan neljässä rehutehtaassa Kotkassa, Seinäjoella, Säkylässä ja Turussa. Hankkijan tavoitteena on toimia maatalouden
ammattilaisten parhaana kumppanina ja tarjota viljelijälle kaikki maatalouden tuotantopanokset. Yrityksellä on maan laajin ja monipuolisin maatalousalan
verkkokauppa.

Hankkija on myös aktiivisen harrastajan kauppa, jonka myymälöissä on kattavat ja monipuoliset valikoimat puutarha-, hevos- ja lemmikkieläintuotteita.
Hankkija on Suomen merkittävin ja suurin puutarhakaupan toimija 65 myymälän verkostollaan. Hankkija-konsernin palveluksessa työskentelee noin 900
henkilöä. Vuonna 2017 liikevaihto oli 720 MEUR.


