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Eltete TPM Oy       

Purokatu 4, LOVIISA, FINLAND      

TIEDOTE – ALIHANKINTA 2022 

01.09.2022 

 

ELTETE OSALLISTUU ALIHANKINTA 2022 MESSUILLE 

Eltete TPM Oy on iloinen voidessaan ilmoittaa osallistuvansa Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen 
järjestämille Alihankinta-messuille 27.-29.9.2022, osastolla D282. Eltete TPM Oy tarjoaa alalle lyhyen ja 
kattavan seminaarin, koulutusta ja esimerkkejä kestävän kehityksen mukaisilla 
kuljetuspakkausmateriaaleilla toteutetuista käyttökohteista, jotka auttavat yrityksiä vähentämään 
kokonaiskustannuksia ja CO2-päästöjä. 

 

KOTIMAINEN TUOTE TAKAA LAADUN 

Eltete TPM Oy on 50 vuoden kokemuksella kansainvälisesti toimiva kartonginjalostaja ja yksi maailman 

johtavista 100-prosenttisesti kierrätettävien kuljetuspakkausmateriaalien tuottajista. Yrityksen pääkonttori 

sijaitsee Loviisassa, ja sen konserniyhtiöt ja yhteistyökumppaneiden tuotantolaitokset sijaitsevat 

maailmanlaajuisesti pyrkien toimimaan mahdollisimman paikallisesti.  

Vaikka olemme kansainvälinen yritys, juuremme ovat edelleen Suomessa, jossa tuotantolaitoksemme 

palvelevat sinua joustavasti. Kotimainen tuote kotimaisista raaka-aineista takaa laadun ja lähellä asiakasta 

oleminen lyhentää myös toimitusaikoja. 

 

"Velvollisuutemme on nyt enemmän kuin koskaan lisätä arvojemme mukaisesti ponnisteluja tuodaksemme 

kustannustehokkaiden ja ympäristöystävällisten vaihtoehtojen tietämystä jokaiselle kuljetuspakkauksia 

tarvitsevalle yritykselle. Alihankinta-messuilla meillä on tilaisuus olla lähellä näitä yrityksiä ja viestiä, että 

kestävä kehitys on mahdollista kaikin tavoin."  

Patrícia H., Markkinointipäällikkö 
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3R-VÄHENNÄ, KORVAA, KIERRÄTÄ JA ANNA MUUTOKSEN ALKAA!  

 

Monet yritykset ovat ymmärtäneet, että nyt on aika investoida 

ympäristö- ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen.  

 

Mottomme 3R-Reduce, Replace, Recycle (vähennä, korvaa, kierrätä) 

avulla pyrimme auttamaan asiakkaitamme toimimaan kestävämmin 

kaikin mahdollisin tavoin tarjoamalla heille tuotteita, jotka ovat 

ratkaisu esimerkiksi ympäristöystävällisyyteen, materiaalien 

minimointiin, kuljetuskaluston tilan optimointiin, 

kuljetusturvallisuuteen, kustannussäästöihin, kotimaisen tuotteen 

parempaan saatavuuteen jne.. Eltete TPM Oy:n osastolla D 282 on 

esillä mm: 

 

 

 

The BOX. ScanStar-palkittu, erittäin kilpailukykyinen ja 
ympäristöystävällinen vaihtoehto perinteiselle puu-, vaneri- tai 
muovilaatikolle. 
 

 

 

 

Slip Sheet. 1 mm:n lavaratkaisu, jolla voidaan kuljettaa jopa 15 % 
enemmän tavaraa samassa tilassa korvaamalla perinteiset 
kuormalavat ja joka tuo jopa 80 %:n säästöt 
materiaalikustannuksissa. 
 

 

 
 
PallRun®. Vahva, kustannustehokas, materiaalia minimoiva ja kestävä 
kuormalavajalka, joka on läpäissyt kaikki vaaditut kriteerit 
markkinoiden rakaimpien tuotteiden teollisuudenaloilla.   
 

 

 
Osastollamme D282 esitellään myös muita ratkaisuja, kuten kulmasuojat, U-profiilit ja hunajakennolevy, 
joka on yksi pakkausteollisuuden vahvimmista tunnetuista rakenne-elementeistä ja on myös erittäin 
ympäristöystävällinen vaihtoehto esim. styroksille. 
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KUSTANNUKSET ALAS, PÄÄSTÖT KURIIN: OIKEAT VALINNAT KULJETUSPAKKAUKSESSA TUOVAT TULOKSIA 

Tänä vuonna Eltete TPM pitää ensimmäistä kertaa 

seminaarin Alihankinta-messuilla!  

Keskiviikkona 28. syyskuuta klo 14:15 asiantuntijamme 

Kimmo Ikonen ja Nina Lökfors puhuvat Heat Stage -lavalla 

kestävien kuljetuspakkausmateriaalien tärkeästä roolista 

aikana, jolloin nopeiden markkinamuutosten haastamat 

ja kestävyyden todistamiseen panostavat yritykset ympäri 

maailmaa etsivät keinoja kustannusten ja hiilijalanjäljen 

pienentämiseksi. Esimerkeillä ja vertailuilla osoitamme kuinka eri materiaalivalinnoilla voimme vaikuttaa 

kuljetuksen ja kierrätyksen synnyttämiin CO2-päästöihin. Lisätietoja 

Tervetuloa seminaariimme kuuntelemaan syitä siihen, miksi juuri me olemme oikea toimittaja sinulle. 

 

REKISTERÖIDY NYT ILMAISEKSI - TAVATAAN MESSUILLA OSASTOLLA D282!  

Kaikkina kolmena messupäivänä asiantuntijatiimimme esittelee sinulle 100-prosenttisesti kierrätettävien 

kuljetuspakkausmateriaalien loputtomat mahdollisuudet ja kertoo, miksi ne sopivat juuri sinun 

yrityksellesi.  

Vain mielikuvituksesi on rajana, kun tutkimus- ja kehitystyömme, vuosikymmenten kokemus ja 

korkealaatuiset raaka-aineet mahdollistavat sen, että voimme käyttää eri komponenttejamme tarpeisiisi 

sopivien kuljetuspakkausten valinnassa. 

Ilmoittaudu nyt kävijäksi, niin saat ilmaisen sisäänpääsyn messuille. Tervetuloa osastollemme ja seminaariin 

klikkaamalla tätä linkkiä: https://www.alihankinta.fi/fi/messuinfo/sisaanpaasy/ 

Tervetuloa osastollemme D282! 
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https://www.alihankinta.fi/fi/messuinfo/sisaanpaasy/
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Elteten tunnuslause 3R-Reduce, Replace, Recycle (vähennä, korvaa, kierrätä) kertoo yrityksen 
kokonaiskonseptista ympäristövastuullisena toimittajana ja on panoksemme ympäristön hyväksi. Lisätietoja 
osoitteessa http://www.eltete.com/tpm/fi 
 
 

ONKO SINULLA KYSYTTÄVÄÄ? OTA YHTEYTTÄ! 

Jos haluat varata tapaaamisajan, ota meihin yhteyttä etukäteen.  

 

Kimmo Ikonen - myyntijohtaja 

kimmo.ikonen@eltete.com 

puh. +358 50 560 5174 

       

Patricia Hakasaari - markkinointipäällikkö 

patricia.hakasaari@eltete.com 

puh. +358 50 523 4644 
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