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Printcenter Oy osti Smurfit Kappan
Suomen toiminnot
Printcenter Oy on hankkinut Smurfit Kappa Pirkan Pakkaus Oy:n osakekannan. Yrityskaupan myötä
kansainvälisen pakkausalan konsernin Suomen toiminnot siirtyvät takaisin kotimaiseen omistukseen.
”Meillä on ollut todella vahva tuloksellinen vuosi ja nyt kehittämisen vauhti vain kiihtyy. Kilpailuetumme ja
palvelumme vahvistuvat tämän kaupan myötä edelleen ja nyt voimme tarjota todella monipuolisia
pakkausratkaisuja kaikille asiakkaillemme”, toteaa Printcenterin toimitusjohtaja Tero Luoma.
Smurfit Kappa -konserni on globaali aaltopahvi- ja pakkausalan yritys, joka toimii 35 maassa ja 355 eri
toimipaikassa. Smurfit Kappa Pirkan Pakkaus Oy:n tehdas ja toiminnot sijaitsevat Pirkkalassa. Smurfit Kappa
Pirkan Pakkaus Oy suunnittelee ja valmistaa laadukkaat aaltopahvipakkaukset ja -myyntitelineet,
toteuttaen villeimmätkin ideat ammattitaidolla.
Jyväskylässä toimiva Printcenter Oy suunnittelee ja valmistaa Suomen monipuolisimmat
myymälämarkkinointimateriaalit.
"Pitkä kokemus ja osaaminen myymälämarkkinoinnissa on ammattitaitomme perusta auttaessamme
asiakasta näkymään ja myymään paremmin, käytettävyys ja kierrätettävyys samalla huomioiden."
Yhdessä Smurfit Kappa Pirkan Pakkauksella ja Printcenterillä on kotimaassa merkittävä yli 25 %
markkinaosuus päätuotteissaan aaltopahvisissa myyntitelineissä. Yrityskaupan myötä molemmat yritykset
saavat huomattavia synergiaetuja, jotka hyödyttävät asiakkaita laajemman ja monipuolisemman tuote- ja
palveluvalikoiman myötä.

Molemmat yritykset osaksi Brand ID -ryhmää
Yrityskaupan yhteydessä toteutetaan omistajanvaihdos Printcenterissä. Molemmat yritykset siirtyvät osaksi
Brand ID -ryhmää. Printcenterin toimiva johto siirtyy samalla omistajaksi.
Brand ID Oy on porilainen perheyhtiö, joka valmistaa teollisuuden merkintätuotteita ja visuaalisia
brändäämisen sekä myymälämarkkinoinnin kokonaisratkaisuja.
”Meillä on vankka asiakaspohja niin teollisuusyrityksissä kuin brändeissäkin. Printcenterin ja Pirkan
Pakkauksen myötä tarjontamme laajenee ja palvelee erinomaisesti nykyisten sekä tulevien asiakkaidemme
tarpeita. Kokemuksesta voin sanoa, että avain kasvuun ja menestykseen on tulevaisuudessakin osaavassa ja
sitoutuneessa henkilökunnassamme. Kiitos kuuluu heille”, toteaa Brand ID:n toimitusjohtaja Juha Heljakka.
Brand ID -ryhmä työllistää yrityskaupan jälkeen noin 120 henkilöä ja sen liikevaihto on noin 20 miljoonaa
euroa. Brand ID -ryhmän päätoimipaikka on Porissa. Muita toimipaikkoja ovat Helsinki, Tampere, Pirkkala ja
Jyväskylä.
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