
 

 
Tullis Russell ja James Cropper valmiina Venäjän 
valloitukseen 
BOCO vie huipputason paperi- ja kartonkivalmistajat Venäjän 
markkinoille 
 
 
Korkealaatuisten paperien ja kartonkien valmistajat ovat huomanneet 
kasvavien Venäjän markkinoiden valtavan potentiaalin. Tunnetut 
valmistajat Tullis Russell Papermakers ja James Cropper ovat aloittaneet 
tuotteidensa markkinoinnin Venäjällä ja odottavat paljon idän 
liiketoiminnaltaan. Nordic Board Agents and Consultants Ltd., lyhyesti 
BOCO, raivaa yhtiöille tietä Venäjän markkinoille.  
 
Luksuspakkausten markkinat kasvavat Venäjällä vauhdilla ja samanaikaisesti 
nousevat graafisten loppukäyttöalueiden vaatimukset pakkausmateriaalien laadun 
suhteen. Paperi- ja kartonkivalmistajille on tärkeää etabloitua Venäjälle omilla 
brändeillään — tunnettu brändi takaa korkean laadun. 
 
Monet kansainväliset yhtiöt, kuten Nestlé, Kraft Foods ja P&G, ovat aloittaneet 
tuotannon Venäjällä. Pakkausteollisuuden vaatimukset ovatkin kasvaneet myös 
tästä syystä; pakkausten on edustettava korkeaa, kansainvälistä tasoa. 
Brändinsä jo vakiinnuttaneet vodka, suklaa, kosmetiikka ja vastaavat tuotteet 
tarvitsevat houkuttelevan imagon, josta merkittävän osan luo ylellinen pakkaus. 
Se paitsi suojaa tuotetta, tuo sen myös samalla näyttävästi esiin. 
 
Venäjän markkinoille 
 
“Nyt on oikea aika luoda yritysprofiili Venäjällä. Sekä pakkaavan teollisuuden että 
pakkausvalmistajien kasvuvauhti on huikea. On tärkeää, että kartonkivalmistajat 
saavat ajoissa jalansijan markkinoilla”, sanoo markkinointijohtaja Malcolm 
Sinclair Tullis Russellilta. Tullis Russell on skotlantilainen yhtiö, joka lukeutuu 
maailman laadukkaimpien kartonkien valmistajiin. 
 
”Olemme onnistuneet luomaan vankan aseman Euroopan paperimarkkinoilla. Nyt 
olemme innolla laajentamassa toimintaa Venäjälle. BOCO on oikea kumppani 
auttamaan meitä tavoitteissamme. Valitsimme BOCOn, koska heillä on vahva 
kartonkiteollisuuden osaaminen, hyvät kontaktit loppukäyttäjiin ja he ovat 
sitoutuneita rakentamaan toimivan myyntikonseptin Venäjälle”, toteaa Sinclair. 
 
Tullis Russell Group Ltd on johtava, itsenäinen paperinvalmistus- ja jalostusyhtiö. 
Yrityksellä on laaja valikoima korkeatasoisia, räätälöityjä paperi- ja 
kartonkituotteita, joita valmistetaan kolmella koneella ja kahdella off-line 
päällystyslinjalla vaativille asiakkaille ympäri maailman. 

BOCOn yhteistyö Tullis Russellin kanssa kattaa Trucard -brändin edustuksen ja 
oikean asiakaskunnan luomisen Venäjällä. Venäjän markkinoille tarjotaan 
pääasiassa luksuspakkauksiin ja korkealaatuiseen graafiseen loppukäyttöön 
tarkoitettuja kartonkilaatuja.  

Uudistettu Trucard –tuoteperhe kattaa laajan valikoiman yksi- ja kaksipuolisesti 
päällystettyjä sellukartonkeja. Nyt Tullis Russell laajentaa valikoimaa Tru choice 
-konseptilla, joka tuo markkinoille uudet päällystämättömät sekä super high gloss 
-versiot tuotteesta. Loppukäyttöalueet ovat ensisijaisesti graafiset painotyöt 



(esim. liput, kortit ja kannet) sekä luksuspakkaukset.  

Trucard -valikoima vastaa jatkossakin asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin – ei 
ainoastaan valikoiman laajuuden osalta vaan myös ympäristönäkökulmat 
huomioiden. Trucard -tuoteperhe on jo FSC-sertifioitu ja tuotteista on saatavana 
myös kierrätyskuitupohjaisia versioita. 

Toinen tunnettu yhtiö, jota BOCO luotsaa Venäjän markkinoille, on James 
Cropper Speciality Papers. Tämän erikoismarkkinoihin keskittyneen 
paperinvalmistajan tuotteita pidetään poikkeuksellisen korkeatasoisina. Yli 90 % 
James Cropperin tuotannosta on asiakaskohtaisesti räätälöityä. Laadukkaat, 
päällystämättömät ja läpivärjätyt sellupaperit ja -kartongit kiinnostavat 
valmistajia, jotka tavoittelevat yksilöllisiä pakkausratkaisuja. 
 
“BOCOn mukaantulo edustajaksemme vahvistaa asemaa, jonka olemme 
viimeisten viiden vuoden aikana tällä me rkittävällä markkina-alueella 
saavuttaneet suoramyynnin ja markkinoinnin avulla”, sanoo vientipäällikkö Kim 
Gilbert James Cropperilta. ”Valmistusprosessimme mahdollistaa sen, että 
pienemmillekin brändeille voidaan tehdä räätälöity tuote. Valmistamme asiakkaan 
toiveiden mukaan paperin ja kartongin tarkan värin, neliöpainon ja arkkikoon. 
Jatkuvien investointien kautta olemme aina markkinoiden edelläkävijä tuotteiden 
viimeistelyssä ja loppukäsittelyssä. Asiakkaamme saavat siis lisää kilpailuetua 
paketoimalla tuotteensa muita kauniimmin. Lisäksi meillä on laaja valikoima 
erittäin houkuttelevia standardituotteita, jatkossa saatavilla myös Venäjän 
markkinoilla.” 

James Cropper valmistaa huippuarvostettuja pakkausmateriaaleja mm. 
seuraaville huippubrändeille: Taittinger Champagne, Lancaster, Vera Wang, 
Swarovski, Glenfiddich, Johnny Walker ja Christian Dior. 

BOCO on linkki tuottajan ja asiakkaan välillä 
 
BOCO on suomalainen yhtiö, joka toimii päämiestensä yksinedustajana 
Pohjoismaissa, Baltiassa ja Venäjällä. BOCO on äskettäin avannut oman toimiston 
Moskovaan ja tarjoaa nyt asiakkailleen täyden palvelun myyntiä ja markkinointia, 
yhteistyössä johtavien venäläisten paperi-ja kartonkitukkureiden kanssa. BOCOn 
toimistopäällikkö Natalia Guzev sanoo: “Meidän kauttamme yritysten on 
helppo tuoda brändinsa uudelle markkinalle ilman suuria riskejä tai investointeja.”  
 
Pakkausteollisuus puolestaan saa huipputasoiset paperi- ja kartonkituotteet 
arvostetuilta valmistajilta ja BOCOn asiantuntijat auttavat yrityksiä valitsemaan 
oikean materiaalin eri painotuotteita varten. 
 
BOCO on päämiehilleen myyntikanava, joka myös kertoo ja tulkitsee heille 
markkinoiden toiveet, tarkoituksenaan tarjota asiakaskohtaisesti räätälöityjä 
ratkaisuja.  
”Venäjä on ylellisyystavaroiden luvattu maa. Laatua arvostetaan erittäin paljon. 
Meidän ja päämiestemme kannalta nyt on juuri oikea aika tulla tänne. 
Tavoitteemme on tehdä edustamistamme tuotteista Venäjän pakkausteollisuuden 
halutuimpia brändeja lähivuosien aikana”, sanoo Paavo Tuovinen, BOCOn 
Moskovan toimiston johtaja.  
 
 
BOCOn yhteystiedot Moskovassa: 
“Helsinki House” 
4, Rostovsky per.1, str.2. 
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