LEHDISTÖTIEDOTE 7.2.2018

Thorn on solminut yhteistyösopimuksen
Airam Electric Oy Ab:n kanssa
Voimme ylpeänä julkistaa, että Thorn ja Airam Electric Oy Ab ovat solmineet
yksinmyyntisopimuksen Thorn ulkovalaisintuotteiden jälleenmyynnistä Suomen
markkina-alueella.
AIRAM ELECTRIC OY AB on arvostettu yksityisomistuksessa oleva suomalainen yritys. Yritys on tunnettu
valonlähteistä, valaisimista ja vapaa-ajan tuotteista. Yhtiön oma valikoima ammattilaisille käsittää tänä
päivänä asunto-, toimisto-, teollisuus- ja ulkovalaisimet. Airam on perustettu vuonna 1921 ja yrityksellä on
pitkät perinteet valon asiantuntijana. Airam-laadusta on tullut käsite markkinoilla. Yhtiön pääkonttori sijaitsee
Keravalla.
"Airam on kasvanut nopeasti ammattivalaistuksen alalla. Thorn-tuotteet sopivat erinomaisesti täydentämään
tuotevalikoimaa ammattimaisten tie- ja ulkovalaisinten markkinoilla Suomessa. Sekä Airam että Thorn ovat
tunnettuja brändejä, joten näemme yhteistyössä valtavia mahdollisuuksia", sanoo myyntijohtaja Jorma
Koskiola Airam Electric Oy Ab:lta.
"Thorn by Airam" julkistetaan 7. – 9.2.2018 Jyväskylän sähkö-, valo-, telemessuilla, missä Airam uutena
partnerina esittelee Thornin ulkovalaisinten malliston.
“Olemme innoissamme tästä uudesta mahdollisuudesta lähestyä suomalaisia asiakkaitamme
ulkovalaisinmarkkinoilla. Airam on osoittanut nopeaa kasvua ammattimaisen valaistuksen alalla ja
odotamme paljon alkaneelta yhteistyöltä", sanoo Philip Widner joka toimii Pohjois-Euroopan johtajana ja
Nordic & Baltics Zumtobel Group toimitusjohtajana.
Lisätietoja:
www.airam.fi
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Thorn Lighting
Thorn Lighting on maailmanlaajuinen sisä- ja ulkovalaisimien valmistaja, joka tarjoaa myös integroituja
ohjausjärjestelmiä. Tavoitteenamme on tarjota ihmisille kaikkialla maailmassa mahdollisuus hyvään
valaistukseen. Korkean laatuluokan valaistusratkaisujamme löytyy monista erilaisista sovelluskohteista, kuten
urheilualueilta, maanteiltä, tunneleista, kaupunkikuvasta, toimistoista, kouluista tai teollisuudesta.
Vuonna 1928 perustetulla yrityksellä on vuosien kokemus valaistusratkaisujen tarjoamisesta. Tutkimus- ja
kehitystoimintamme avulla voimme aktiivisesti edistää oikeita valaistusstandardeja ja ainutlaatuisella
tavalla yhdistää uusinta teknologiaa erikoisosaamiseemme valaistuksen kehittämisessä. Keskitymme
digitaalisiin, kestäviin ratkaisuihin, jotka hyödyntävät viimeisintä valonohjaustekniikkaa. Tavoitteenamme on
kaikkialla maailmassa ylittää asiakkaidemme vaatimukset ja tulla luotettavaksi, pitkäjänteiseksi kumppaniksi
kustannustehokkaaseen valaistukseen.
Tarjoamme energiansäästöä vaarantamatta suorituskykyä, tehokkuutta ja mukavuutta. Toimintamme ydin
on se, että saavutamme valaistusratkaisuja, jossa estetiikka, optinen suorituskyky ja energiankulutus ovat
täydellisessä tasapainossa. Valaistusratkaisumme on helppo suunnitella, asentaa ja ylläpitää. Thorn on osa
Zumtobel-konsernia.
Lisätietoja:
www.thornlighting.com
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