
 

Ahlsell Rovaniemen 
uudistettu myymälä avataan 9.4. 
 

Ahlsell Rovaniemen uudistetun myymälän avajaisviikkoa vietetään 9.4.–13.4. klo 7.00–16.00. Avajaisviikon 
tuotepäivien aikana myymälässä on tuote-esittelyjä ja erikoistarjouksia sekä lounastarjoilu klo 10.30–13.00. 
 
Rovaniemi, 6.4.2018 – Pohjoismaiden johtava teknisen kaupan ammattilainen Ahlsell laajentaa 
Pohjois-Suomen LVI-, sähkö-, kylmä- ja teollisuustuotteiden valikoimaansa uudistetun Rovaniemen 
myymälän myötä.  
Ahlsell Rovaniemi on kooltaan alueen suurin teknisen alan myymälä. 
 
– Uusi myymälätilamme kattaa yli 1000 neliömetriä, ja se on nyt entistä avarampi ja valoisampi. Meiltä löytyy 
saman katon alta laaja tuotevalikoima suoraan hyllystä. Nimikkeitä on LVI-tuotteiden osalta 4400, Sähkössä 
2300, Kylmässä 150 ja teollisuustuotteissa 2000. Lisäksi myymälän osastoja selkeytettiin jakamalla ne 
tuotesegmenteittäin, Ahlsell Rovaniemen yksikön päällikkö Pasi Sarajärvi kertoo. 
 
Ahlsell Rovaniemellä aloittaa lisäksi kaksi uutta työntekijää, yksi tukkumyynnissä ja toinen 
myymälämyynnissä. Sähkön myyntiä vahvistettiin jo alkuvuonna, kun Marko Pyhäjärvi aloitti Sähkön 
tukkumyyjänä. Toimipisteessä tullaan panostamaan tulevaisuudessa enemmän myös teollisuuteen. 
Myyntitiimiin haetaankin kevään aikana teollisuusalan tukkumyyjää. 
 
– Myymälämme on teknisen alan ammattilaisten kohtauspaikka. Ammattitaitoinen henkilökuntamme antaa 
mielellään asennusvinkkejä ja neuvoja. Yläkertaan valmistui 12-paikkainen koulutus- ja neuvontatila, jossa 
opastamme tarkemmin esimerkiksi tuotteiden turvalliseen käyttöön ja huoltoon liittyvissä asioissa, Sarajärvi 
vinkkaa. 
 
Lähes 60 000 toimitusvalmista tuotenimikettä 
 
Myymälätilan remontin yhteydessä rakennettiin 400 neliömetrinen varasto, josta löytyy infra- ja 
ilmanvaihtotuotteita, esimerkiksi SV- ja JV-kaivoja sekä ilmanvaihtoputkia. Välittömän valikoiman lisäksi 
Ahlsell tarjoaa tilausmahdollisuuden lähes 60 000 tuotenimikkeeseen. Ennen klo 15 tilatut 
keskusvarastotuotteet toimitetaan seuraavana arkipäivänä haluttuun osoitteeseen tai ne voi hakea 
noutohyllystä. 
 
– Yhden pysähdyksen taktiikkaan kuuluu myös avajaisviikon päätyttyä kahvitauko uudessa 
kahvittelutilassamme, josta avautuu näkymä koko myymälään. Asiakkaat ovat tervetulleita selailemaan sinne 
tuotevalikoimaamme kupposen äärelle. Meillä kerkiää hieman hunteerata ennen kaupankäyntiä ja sen 
jälkeenkin kun ei tarvitse hypätä monessa paikassa tavaran perässä, Sarajärvi sanoo. 
 
Avajaisviikolla on myös hyvä tilaisuus liittyä Ahlsellin A-Klubi-kanta-asiakasohjelmaan. A-Klubi on suunnattu 
ensisijaisesti pienille ja keskisuurille yritysasiakkaille. Kanta-asiakasjäsenet saavat esimerkiksi lisäalennusta 
a-collection LVI-tuotteista sekä voivat osallistua tapahtumiin ja kilpailuihin. Yritys voi käyttää kerryttämiään 
bonuksiaan tuotehankintoihin A-Klubin omassa verkkokaupassa. 
 
Lisätiedot: 
 
Pasi Sarajärvi | Yksikön päällikkö 
+358 400584392,  pasi.sarajarvi@ahlsell.fi 
 
Ahlsell on johtava teknisen kaupan ammattilainen Pohjoismaissa. Ahlsell tarjoaa alan laajimman valikoiman 
LVI-, Sähkö-, Teollisuus- sekä Kylmä-tuotteita ja palveluita. Kattavan toimipaikkaverkoston ja tehokkaan 
logistiikkamme ansiosta olemme vahva kumppani sekä asiakkaille että tavarantoimittajille. Ahlsell-konsernin 



 

liikevaihto on noin 2,3 miljardia euroa. Ahlsellilaisia on yhteensä noin 4 600, joista 
570 Suomessa. Toimipaikkoja Ahlsellilla on Pohjoismaissa yli 250, joista 34 Suomessa. 


