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Yritysesitys heinäkuu 2021



Papyrus on johtava paperin ja palveluratkaisujen B2B-

toimittaja painoteollisuudelle ja luoville aloille Manner-

Euroopassa. Sillä on yli 30.000 asiakasta 16 maassa.

Paperin roolin lähettiläänä viestinnässä tuomme 

lisäarvoa asiakkaillemme ja heidän yrityksilleen 

dynaamisen yleiseurooppalaisen toiminnan kautta.

Papyrus – johtava painomateriaalien ja luovien

ratkaisujen toimittaja
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Asiakkaita: > 30.000

Läsnäolo: 16 Euroopan maassa

Markkina-asema: graafisten papereiden

johtava toimittaja Manner-

Euroopassa

Papyrus lukuina

Status: July 2021
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Tehtävämme Papyruksessa on enemmän kuin vain

varmistaa oikeiden tuotteiden sujuva toimitus.

Palveluyrityksenä luomme ratkaisuja, jotka auttavat

yrityksiä ja heidän työntekijötään menestymään

paremmin – jopa henkilökohtaisella tasolla.

Supporting  you – se on tehtävämme

Papyruksen tehtävä
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Tarjoamme asiakkaillemme houkuttelevan valikoiman

laadukkaita tuotteita hyvällä saatavuudella yhdistettynä

lisäarvoa tuottaviin palveluihin ja luotettaviin logistisiin

ratkaisuihin.

Palvelumme: arvon luominen – jokaisessa vaiheessa

Papyruksen arvoväittämä
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Ydinarvomme: toimintojemme perusta

Luotettavuus

Luotettavuus on sitä, että pidämme lupauksemme. Asiakas voi aina luottavaisin 

mielin tehdä kauppaa kanssamme.

Ystävällisyys

Ystävällisyys tarkoittaa yksilöiden kunnioittamista, yhteistyöhalukkuutta ja 

tunnustuksen antamista onnistumisien hetkellä. Ystävällisyyttä on myös se 

vaikutelma, jonka rakennat positiivisella asenteella, avoimella mielellä sekä hymyllä.

Vastaanottavaisuus

Vastaanottavaisuus on halua kuunnella ja toimia nopeasti perustuen sitoutumiseen

palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla. Se on tarpeiden tunnistamista ja 

ratkaisujen ehdottamista.

Ammatillisuus

Ammatillisuus tarkoittaa sitoutumista jatkuvaan kehitykseen, taloudellisen tuloksen 

tekemistä, olemista kustannustietoinen sekä suunniteltujen ja päätettyjen asioiden 

läpiviemistä. Ammatillisuus tarkoittaa myös liiketoiminnallista ajattelua sekä kykyä 

niin kertaluontoisiin kuin toistuviin liiketoimintoihin. 

Innostavuus

Innostavuus tarkoittaa oman alamme uudistamista, mutta myös kykyä rohkaista 

asiakkaita ja kollegoita kokeilemaan uusia tapoja ja tekniikoita.
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Asiakassegmentit

Painotellisuus Julkinen sektori Teollisuus Luovat alat Jälleenmyyjät

• Kaupalliset painot

• Digitaaliset painot

• Screen & Sign -tulostajat

(Viscom / LFP)

• Pakkausten painajat

• Kartonkien jalostajat

• Valmistusteollisuus

• Pankit ja vakuutusyhtiöt

• Palvelujen tuottajat

• Yritysten sisäiset

tulostuspalvelut

• Postimyyntiyritykset

• e-kaupat

• Erikoiskaupat

• Aluemyyjät

• Vähittäiskaupat

• Kopiointiyritykset

• Mainostoimistot

• Suunnitelijat

• Kustantajat

• Valtio ja kunnat

• Aluehallinnot

• Julkiset

vakuutuslaitokset

• Julkiset laitokset
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Palveluratkaisut

Paperiin liittyvät

palvelut

Jätteenkäsittely-

palvelut

Räätälöidyt

logistiset palvelut

Logistiset

ydinpalvelut

e-palvelut, EDI ja

S2S-ratkaisut

• Saatavilla yli 8000 

tuotetta

• Varastointiprojektien

neuvonta, suunnittelu ja

toteutus

• Joustava varastointi,

keräily ja asiakkaiden

omien tuotteiden

pakkaaminen

• Pakkaaminen ja 

merkitseminen

• Nopea ja joustava

toimitus

• Leikkaus, rei’itys, 

uudelleen pakkaaminen

• Käärintä/avaamien ja

asiakaskohtainen

merkitseminen

• Kerroksiin tai muuhun

haluttuun paikkaan

toimittaminen

• Näyte- ja dummypalvelu

• Maanlaajuinen edustus

ja nopea

paperiasiantuntijan

tavoitettavuus

• Tiedonjakotilaisuudet

• Yritysten sisäiset

koulutukset

• Paperijätteen, 

pakkauskalvojen, 

pahvilaatikoiden ja 

kertakäyttöisten 

kuormalavojen keräys ja 

hävittäminen

• Sujuvaa monipuolista

palvelua

• Toistuva

takaisinottojärjestelmä

• Tuotamme lisäarvoa  

tarjoamalla tuotteita ja 

palveluita, jotka ylittävät 

ydinliiketoimintamme

• Yksilölliset 

kuljetusratkaisut

• Lisäpalvelut, kuten 

kuormalavojen 

varastointi 

painotuotteiden kanssa

• Kokenut 

projektinhallinta: 

laskenta, 

tehokkuusanalyysi ja 

toteutus

• Optimoidut 

liiketoimintaprosessit 

sähköisen käsittelyn 

avulla

• Räätälöidään asiakkaan 

yksilöllisten tarpeiden 

mukaan

• Turvallinen sähköinen 

yhteys, taloudellinen ja 

joustava
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Houkutteleva valikoima laadukkaita tuotteita

• PPC Media

• LFP Media 

• Laminaatit

• Sign & Screen Media

• Jäykät materiaalit

• Display- ja

telinejärjestelmät

• Värit ja tarvikkeet

• Hard- ja Software

• Laatikot

• Tarrat

• Teipit

• Kutistekääreet

• Kiristekalvo

• Pakkauspaperit

• Vanteet ja tarvikkeet

• Lavatarvikkeet

• Kiinteistönhoitotarvikkeet*

• Päällystetty

• Päällystämätön

• Värillinen

• Uusiopaperit

• Erikoispaperit

• Premium offset

• Graafiset kartongit

• Kemiallisesti 

jäljentävät

• Kirjapaperit

• Piirustuspaperit

• Vakio

• Premium 

• Uusiokuoret

• Värilliset

Graafiset paperit ja

kartongit
Toimistopaperit Kirjekuoret Viscom

Pakkaus & 

kiinteistönhoitotarvikkeet

*kuten siivous- & hygieniatarvikkeet, pussit ja säkit, catering

• Päällystetty

• Päällystämätön

• Värillinen

• Uusiopaperit
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Papyruksen omat tuotemerkit

Graafiset paperit ja kartongit Toimistopaperit Erikoispaperituotteet

Päällystetty Päällystämätön Uusio Kartonki Valkoinen Värillinen Uusio Design Graafinen Värillinen

• MultiArt®

• Luxo®

• MultiOffset®

• Plano®

• Balance®

• Recy®

• Plano®

• Sky®

• Opti®

• Rainbow® • Balance®

• Recy®

• Specials®

• MultiDesign®

• Focus® • Rainbow®• MultiCard®

Papyruksen omat yleiseurooppalaiset paperimerkit ovat prioriteettibrändejä. Tämä 

tarkoittaa, että asiakkaamme voivat odottaa parempaa saatavuutta ja korkeampaa 

palvelutasoa. Ostamalla tuotemerkkejämme asiakkaat saavat muutakin kuin paperin: he 

saavat meidän ja työntekijöidemme sitoutumisen.
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Papyrus on tietoinen siitä, että vakiintuneet standardit 

edistävät merkittävästi ympäristön suojelua ja 

luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Vaadimme toimittajiamme varmistamaan, että toimitetut 

raaka-aineet, tuotteet ja palvelut ovat 

ympäristölainsäädännön mukaisia ja hyväksymme vain 

luotettavat merkinnät. Meille on tärkeää selventää 

vakiintuneiden merkintäjärjestelmien yksilöllistä 

merkitystä läpinäkyvästi.

Vuonna 2018 FSC/PEFC-sertifioitujen tuotteiden osuus 

oli 72 % Papyruksen paperien kokonaismyynnistä 

varastosta. Varastossa olevien FSC/PEFC-sertifioitujen 

tuotteiden määrä vastasi 80 % kaikista varastoiduista 

paperituotteista.

Tuemme kestäviä tuotteita ja palveluita

Alkuperäketjun

sertifikaatit

(kestävä

puunhankinta)

Kokonais-

valtaiset

elinkaari-

sertifikaatit

Papyrus kunnioittaa seuraavia 

vakiintuneita standardeja:

Auditoidut

ympäristöjärjestelmät
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Yrityksenä Papyrus pyrkii olemaan vastuullinen jäsen 

yhteisöissämme, joissa toimimme keskittyneiden 

kumppanuuksien kautta. Tuemme aktiivisesti erilaisia 

hyväntekeväisyysjärjestöjä lahjoittamalla taloudellista 

tukea tai tuotteita.

Papyruksen sosiaalisen sitoutumisen strategia perustuu 

arvoihimme. Jokaisen sponsoroimamme organisaation, 

tapahtuman tai toiminnan tulisi jakaa kaksi tai useampia 

arvoistamme.

Emme ole passiivinen sponsori. Kannamme vastuuta 

kumppaneistamme ja valitsemme ne, joiden kanssa 

voimme työskennellä pitkäjänteisesti. Haluamme myös 

olla aktiivisesti mukana niiden kehittämisessä.

Kohdennettuja kumppanuuksia hyväntekeväisyysjärjestöjen

kanssa
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Papyruksen johtoryhmä

Rudolf Schreck

Head of Central Category 

Management for Uncoated Paper

Peter Meier

Managing Director

Papyrus Switzerland

Monika Somogyi

Head of Human Resources

Papyrus Group

Sorin Buga

Managing Director

Papyrus South & Eastern Europe

Jeno Szilagyi

Finance Director

Papyrus Group

Joris Lambert

Managing Director

Papyrus Benelux

Stijn Huybrechts

Head of Central Category 

Management for Coated Paper

Niklas Jarbur

Business Area Head and 

Managing Director of Papyrus

Torbjörn Stockman

VP Business Development &

Customer Excellence

Jens Thuroe

Managing Director

Papyrus Nordic & Baltics

Dominik Beck

IT Director 

Papyrus Group

Astrid Kraft

Head of Marketing

Papyrus Group

Aswathi Nair

Head of Digital Transformation

Papyrus Group
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Papyrus –

Paper is our passion.

www.papyrus.com


