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  tiedote, julkaistavissa 29.9.2011 kello 8.00 

 
ALSO Expo järjestetään 15. kerran Tampereella 
”TABLETIT LYÖVÄT ITSENSÄ LÄPI TÄNÄ JOULUNA” 
 

– Vaanivan taantuman vaikutukset eivät näy vielä viihde-elektroniikan tai informaatioteknologian 
tukkukaupassa. Joulun myynnin vetureiksi näyttäisi muodostuvan tabletit, pc-laitteet sekä pelit ja 
pelikonsolit, ennakoi Suomen johtavan informaatioteknologian, viihteen ja elektroniikan tukkuri 
ALSO Finland Oy:n toimitusjohtaja Maija Strandberg ALSO Expon avajaisissa Tampereella 
tänään. 

 
Suomen suurin informaatioteknologian, viihteen ja elektroniikan ammattilais-tapahtuma käynnistyi tänään 
Tampereella positiivisessa vireessä talouden uhkakuvista huolimatta. 
 

– ALSOn myynti liikkuu yritys- ja kuluttajatuotteidenkin osalta samalla tasolla kuin viime vuonna. Tosin 
kuluttajatuotteiden hinnoissa on näkyvissä epä-tervettä hintakilpailua, ja esimerkiksi kuumimmat 
uutuudetkin myydään usein jo kauppaan saapuessaan huomattavasti alennettuina, Strandberg kertoo. 

 
Kulutuselektroniikan kiristynyt hintakilpailu näkyy myös tukkurin katteissa. Asiakkaille tarjottavat 
lisäarvopalvelut ovatkin entistä tärkeämpi osa palvelutukkurin liiketoimintaa. Lisäarvopalvelut eivät näy 
ainoastaan kuluttajakanavan toiminnassa, vaan ne palvelevat vahvasti myös B2B-yrityksiä. Value-liiketoiminnan 
rakentaminen, näkyvyyden vahvistaminen markkinoilla ja oheispalveluiden kehittäminen ovat yhteinen strategia 
koko ALSO Actebis Groupissa. 
 

– Tänä vuonna esittelemme Expossa uuden ALSO More -konseptimme, joka on rakennettu yhdessä 
asiakkaidemme kanssa. Yhä useampi asiakkaamme haluaa ostaa kauttamme logistiikkapalvelujen lisäksi 
myös erilaisia markkinointi-, esiasennus-, myynti- ja rahoituspalveluja, Strandberg kertoo. 

 
Joulumyynnistä Strandberg odottaa viime vuoden kaltaista.  
 

– Joulukaupan vetureiksi ennakoin tabletteja, vaikka myös pc-myynti näyttää kehittyvän myönteisesti. 
Taantumajouluina kaupaksi käyvät perinteisesti myös pelikonsolit ja pelit, Strandberg sanoo. 

 
ALSO Expoon osallistuu tänä vuonna Tampere-talossa noin 1500 ammattilaista ja 80 näytteilleasettajaa.  
 
Lisätietoja: 
ALSO Finland Oy 
Maija Strandberg, toimitusjohtaja 
Puh: +358 40 5563 763             
Sähköposti: maija.strandberg@also.com 
www.also.fi 
 
ALSO-konserni on Pohjoismaiden ja Baltian johtava IT-, kulutus- ja viihde-elektroniikan-tukkuri, joka on erikoistunut 
pitkälle automatisoituihin varasto- ja kuljetuspalveluihin. ALSO Finlandin pääkonttori ja logistiikkakeskus sijaitsevat 
Tampereella, jonka lisäksi Suomessa on toimipisteet Helsingissä, Turussa ja Oulussa. ALSO-konserni edustaa yli sata 
tuotemerkkiä, joihin kuuluvat mm. Acer, Adobe, AMD, Asustek, Canon, Electronic Arts, Fujitsu, HP, Hitachi, IBM, Intel, 
Kingston, Lenovo, LG, Lexmark, Microsoft, Samsung, Sony ja Viewsonic. ALSO Finland Oy on osa ALSO-Actebis 
konsernia, joka on Euroopan kolmanneksi suurin informaatioteknologian ja kuluttajaelektroniikan tukku- ja logistiikka-alan 
yritys. ALSO-Actebis toimii kahdessatoista maassa Euroopassa ja on näistä seitsemässä maassa markkinajohtaja. 
Työntekijöitä ALSO-Actebiksessa on yli 3000. Suomessa ALSO työllistää noin 300 henkilöä. ALSO-Actebis Holding AG:n 
pääkonttori on Hergiswil:ssä Sveitsissä ja se on listattu Sveitsin pörssissä.  


