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IBX:n kansainvälinen laajentuminen jatkuu Yhdysvaltoihin 

 
Tehokkaiden hankintaratkaisujen johtava toimittaja IBX julkisti tänään avaavansa 
ensimmäisen Yhdysvaltojen toimistonsa Chicagoon. Uudesta Yhdysvaltojen 
toimipaikastaan käsin IBX North America Inc. tarjoaa monipuolisia sähköisen 
hankinnan ja sähköisen oston ratkaisuja sekä hankinnan tuki- ja asiantuntijapalveluita 
asiakkailleen Yhdysvaltojen ja Kanadan markkinoilla. 
 

IBX:n Pohjois-Amerikan toimistossa tulee työskentelemään kokeneita IBX:n työntekijöitä, 
joilla on merkittävä asiantuntemus hankinnoista. Näin yhdysvaltalaiset asiakkaat saavat 
alusta asti käyttöönsä kaikki IBX:n ratkaisut sekä tuki- ja asiantuntijapalvelut. Ratkaisut 
toimitetaan SaaS (Software as a Service eli ohjelmisto palveluna) -periaatteella, mikä 
mahdollistaa skaalattavuuden, nopean käyttöönoton ja pienemmät kokonaiskustannukset.  

"Meillä on paljon tarjottavaa yhdysvaltalaisille suuryrityksille. Voimme jakaa parhaat 
käytäntömme ja järjestelmämme kansainvälisten yritysten kanssa ja auttaa yrityksiä 
tehokkaan hankintaorganisaation luomisessa. Olemme vuodesta 2005 toimineet Pohjois-
Amerikassa eurooppalaisten asiakkaidemme hyväksi, ja IBX Supplier Network -verkkoon 
kuuluu jo yli tuhat pohjoisamerikkalaista toimittajaa. Niinpä uudet asiakkaamme voivat 
parantaa tulostaan nopeasti ja helposti", IBX North America Inc.:n juuri nimitetty johtaja Per 
Finnhammar kertoo. 

"Osa kasvustrategiaamme on laajentua orgaanisesti sitä mukaa, kun asiakkaamme 
johdattavat meidät uusille markkinoille. Yhdysvaltain suurimman elintarviketuottajan Kraft 
Foodsin kanssa äskettäin solmimamme sopimuksen ja Cap Geminin kanssa tekemämme 
yhteistyön ansiosta olemme nyt vakiinnuttamassa asemaamme, jotta voimme tukea 
täydellisesti asiakkaitamme ja vastata ratkaisuillamme muiden pohjoisamerikkalaisten 
suuryritysten tarpeisiin", IBX Finlandin maajohtaja Seppo Lönnqvist sanoo.  
 

Per Finnhammar johtamaan IBX North America Inc.:a 

Per Finnhammar, 38, on ruotsalainen kahden lapsen isä. Hänellä on diplomi-insinöörin 
tutkinto Kuninkaallisesta teknillisestä korkeakoulusta. Hän on työskennellyt IBX:ssä 
vuodesta 2005 ja on tällä hetkellä Ruotsin myyntijohtaja. Ennen tätä Per on toiminut monissa 
tärkeissä tehtävissä IBX:ssä esimerkiksi asiakkuuspäällikkönä sekä johtotehtävissä IBX 
Consultingissa. Ennen tuloaan IBX:ään Per työskenteli johdon konsulttina 
PriceWaterhouseCoopersin palveluksessa, ja hän on vastannut Ruotsin valtion rautateiden 
(SJ AB) hankintatoimen kehittämisestä. Perillä on myös hankintakokemusta rakennusalalta. 
Per on asunut ja työskennellyt Australiassa. 
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IBX 
Sähköisen hankinnan edelläkävijänä IBX tarjoaa kattavan tehokkaan hankinnan kehyksensä 
avulla mitattavissa olevia etuja asiakkaiden tulokseen. IBX tarjoaa menestyville yrityksille 
kansainvälisesti hyväksi havaittua hankintaosaamistaan. Sillä on käytössään arvokas 
toimittajaverkosto ja alan parasta sähköisen hankinnan ja sähköisen oston tekniikkaa. IBX:n 
avulla asiakkaat voivat saavuttaa kestäviä kustannussäästöjä kustannusten paremman 
näkyvyyden ja hallinnan sekä sopimusostamisen avulla. IBX:llä on toimistot Tukholmassa 
(pääkonttori), Antwerpenissa, Kööpenhaminassa, Frankfurtissa, Helsingissä, Milanossa, 
Oxfordissa, Oslossa ja Pariisissa. www.ibxgroup.com  
 
 
 

 


