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SLO on Suomen johtava sähkö-, tele- ja automaatiotuotteiden toimittaja.

Tavoitteenamme on olla paras sähköalan tuotteiden yhteistyökumppani 
asiakkaille ja tavarantoimittajille.   

Autamme asiakkaitamme tarjoamalla laadukkaita ja turvallisia sähköalan 
tuotteita ja ratkaisuja sekä niihin liittyviä palveluja.

Päämääränämme on korkea asiakastyytyväisyys, jonka takaavat 
ammatti taitoinen ja hyvään asiakaspalveluun sitoutunut henkilöstö sekä 
laadukkaat tuotteet, toimitukset ja palvelut. 

SLO – ammattilaisten sähkötarviketoimittaja

Haluamme olla asiakkaiden 
suosittelemisen arvoinen 
yhteistyökumppani  
– la Référence – referenssi.

SLO tutuksi
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Yrityksen liikevaihto on noin 400 
miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä 
on noin 500.

Pääkonttorimme ja logistiikkakeskuk-
semme sijaitsevat Vantaalla. Palvelu-
verkostomme kattaa koko Suomen ja se 
muodostuu 36 myynti konttorista. Lisäksi 
palvelemme asiakkaitamme SLO Verkko-
kaupan ja tilauskeskuksemme avulla.

SLO:n ansiosta asiakkaamme saavat 
käyttöönsä yli viidensadan johtavan 
valmistajan kilpailu kykyisimmät ja 
laadukkaimmat tuotteet sekä  
SLO:n tarjoaman asiantuntemuksen  
ja logistiset palvelut.

SLO on osa ranskalaista Sonepar-perheyhtiötä, 
joka on sähkötarvikekaupan markkina johtaja 
maailmassa. Sonepar toimii 44 maassa 245 
yhtiössä. Yhtiön liikevaihto on yli 20 miljardia 
euroa ja yhtiön palveluksessa työskentelee 43 
000 sähkö- ja telealan ammattilaista.
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Palveluidemme lähtökohtana on asiakkaan lähellä 
toimiminen. Palvelemme asiakkaitamme paikallisesti 
koko maan kattavan organisaatiomme voimin  
36 myyntikonttorissa. Jokaisella asiakkaallamme  
on nimetty oma vastuumyyjä.

SLO:n myynnissä työskentelee yli 250 sähköalan 
ammattilaista auttaen sähköalan tuotteisiin ja  
palveluihin liittyvissä asioissa. Lisäksi Vantaan  
pääkonttorissa työskentelevät tuoteasiantuntijamme  
tukevat asiakkaitamme teknisissä asioissa. 

Olemme kerryttäneet SLO:n pitkän historian aikana 
vahvan kokemuksen alan tuotteista ja palveluista. 
Asiantuntemuksemme mahdollistaa asiakkaillemme 
laadukkaiden uusien tuotteiden ja palveluiden kehit-
tämisen ja saatavuuden.

SLO:n toimialan tuntemus auttaa asiakkaitamme 
löytämään meiltä tarpeisiinsa parhaiten sopivat  
ratkaisut.

Lähellä asiakasta 
 
 
 

Asiantuntija 
palveluksessa  
 
 

Erikoistuminen

ASIANTUNTIJA 
LÄHELLÄSI.

Asiakaslähtöistä yhteistyötä
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Asiakkaamme arvostavat SLO:n toiminnassa tuottei-
den hyvän saatavuuden lisäksi helppoa tilaamista, 
lyhyttä toimitusaikaa ja erinomaista toimitusvarmuutta. 

Laajassa myyntikonttoriverkostossamme sähköalan 
ammattilaiset neuvovat tuotteiden valinnassa.  
SLO Verkkokaupasta löytyvät kaikki alan tuotteet 
helposti ja nopeasti. 

SLO:n kokoama alan laajin tuotevalikoima käsittää yli 
150 000 sähkö-, tele- ja automaatiotuotetta johtavilta 
valmistajilta. 

SLO:n toimitusvarmuus ja toimitusten nopeus ja 
oikea-aikaisuus on tutkitusti alan paras  
(Sähköteknisen Kaupan Liitto ry:n tutkimus 2013).   

Teemme asiakkaiden kanssa kiinteää yhteistyötä; 
haluamme ymmärtää erilaisten asiakkaidemme liike-
toimintaa ja vastata heidän vaatimuksiinsa.  
Kehitämme palveluitamme ja täydennämme tuote-
valikoimaamme asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Helppo tilata ja asioida 
 

Soita, tule käymään  
tai tilaa sähköisesti 

Laajin tuotevalikoima 
 

Luotettava ja nopea 
logistiikka 

Asiakaskohtaiset 
palvelut/joustavuus

Tuotteet ja ratkaisut  
tarpeen mukaan

KIINTEISTÖT
 - Sähköistys ja kiinteistöautomaatio
 - Tietoliikenne
 - Valaistus 
 - Lämmitys
 - Hälytysjärjestelmät

TEOLLISUUSAUTOMAATIO
 - Teollisuussähköistys
 - Teollisuusautomaatio
 - Käytöt

SÄHKÖ- JA  VIESTINTÄVERKOT
 - Sähkönjakeluverkot
 - Kiinteät teleulkoverkot
 - Mobiiliverkot
 - KTV-verkot

ULKOVALAISTUS
 - Tie- ja katuvalaistus
 - Piha- ja puistovalaistus

TYÖVÄLINEET JA TURVALLISUUS
 - Työ- ja turvavälineet
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Lähellä asiakasta

SLO PALVELEE 
PAIKALLISESTI.

36 MYYNTIKONTTORIA.

SLO:n myyntikonttoriverkostossa palvelee yli  
250 sähköalan ammattilaista 36 myymälässä auttaen 
oikeiden tuotteiden ja ratkaisujen valinnassa.

SLO-myymälöiden valikoima koostuu 2 000 – 4 000 
paikallisiin erityistarpeisiin sovitetusta tuotteesta.

Nimeämme kaikille asiakkaillemme oman vastuu-
myyjän, joka huolehtii asiakkuuden kehittämisestä 
yhdessä SLO:n myynti- ja tuotemarkkinointi-
organisaation kanssa. 
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Asiantuntija palveluksessasi

Autamme asiakkaitamme valitsemaan kuhunkin käyttö-
kohteeseen ja tarpeeseen sopivimmat tuotteet.

Myyntimme ja tuoteasiantuntijamme auttavat asiakkai-
tamme löytämään toimivimmat ja kustannustehokkaim-
mat sekä taloudellisimmat tekniset ratkaisuvaihtoehdot.

Neuvomme tuotteiden käytössä ja järjestämme jatku-
vasti myös tuotekoulutusta.

Laadimme asiakkaillemme halutusta kokonaisuudesta 
tai halutuilla kriteereillä parhaiten sopivan teknistaloudel-
lisen tarjouksen oman työn toteutukseen. 

Autamme asiakkaitamme projektin materiaalihallinnas-
sa. Palvelumme sisältävät esimerkiksi erikoispak kauk-
set, pakkausmerkinnät toiveiden mukaisesti, kuljetus-
ratkaisut, toimitusaikavalvonnan ja vientihuolinnan. 

SLO:lla on tarjota kattava valikoima sähköisen liike-
toiminnan ratkaisuja tilauslaskutusprosessiin:  SLO 
Verkkokauppa, OVT/EDI-ratkaisut, sähköisen laskutuk-
sen ratkaisut ja mobiili.

SLO tarjoaa asiakkailleen erilaisia vaihtoehtoja paikalli-
sen varastoinnin toteuttamiseksi asiakkaan kannalta 
kustannustehokkaasti ja helposti, jotta tärkeä materiaali 
on saatavilla lähellä asiakkaan liiketoimintaa.

Koko maan kattava kuljetusverkostomme mahdollistaa 
erilaisten asiakkaan tarpeiden mukaisten kuljetuspalve-
luiden toteuttamisen joustavasti.

Tuotevalinnat 

Tekniset ratkaisut 
 

Tuoteneuvonta ja 
-koulutus

Tarjouslaskenta

Projektihallinta 
 
 

Sähköisen 
liiketoiminnan 
ratkaisut 

Varastointiratkaisut 
 
 

Kuljetusratkaisut

KUN TARVITSET 
ASIANTUNTIJAN  
APUA.

Hankintaprosessien tehostaminen

Hankinnan ammattilaisena SLO tukee asiakkaan  
tavoitteita hankintaprosessien tehostamisessa.

Mittaamisen ja raportoinnin ratkaisut

Yhteistä kehitystyötä asiakkaidemme kanssa tukee 
pitkälle viety, kattava ja automatisoitavissa oleva toimin-
nan mittaus- ja raportointiratkaisu. Vakiotuotteiden 
lisäksi pystymme räätälöimään asiakaskohtasia mit-
taus- ja raportointiratkaisuja.

Materiaalihallinnan kokonaispalvelut

Pisimmälle vietynä SLO toimii edellä esitettyinä asioina 
asiakkaamme ulkoistettuna materiaalihallinnan vastuulli-
sena kokonaispalvelukumppanina. Näin asiakas voi 
keskittyä omaan toimintaansa ja materiaalihallintamalli 
skaalautuu asiakkaan toiminnan kehittymisen mukana.
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SLO:n myynnin ammattilaiset palvelevat  
myynti konttoreissamme, joiden yhteystiedot  
löytyvät verkkosivuiltamme: www.slo.fi

Tilauksen voi jättää tilauskeskukseemme. 
Tilauskeskus palvelee ma–pe klo 7.00–17.00. 
Puh. 010 283 2222 tai sähköposti:  
tilauskeskus@slo.fi

Normaalin työajan jälkeen on käytettävissä  
hätä palvelumme.  
Hätäpalvelu ma–pe klo 17.00–7.00 sekä la–su 24h 
Puh. 010 283 3333

SLO Verkkokauppa palvelee 24 tuntia  
vuoro kaudessa www.slo.fi

Kotisivuilla voit tutustua laajemmin valikoimamme 
uusimpiin tuotteisiin ja  
kampanjoihin.

Voit napata ideoita omaan työhösi tuoteoppaista ja 
-esitteistä sekä videoista.

Palvelussa tutustut myös erilaisiin asiakasprojekteihin 
ja infografiikkaan.

Helppo tilata  
ja asioida

TILAA SÄHKÖISESTI, 
SOITA TAI TULE 
KÄYMÄÄN.

Myyntikonttorit 

 
Tilauskeskus 
 
 

Hätäpalvelu

 
SLO Verkkokauppa 

SLO.fi
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TILAUKSET  
TOIMITUKSET  
JA LASKUTUS.

Hyödynnä tuotetiedot, tilaushistoria ja  
–pohjat sekä projektiosoitteet  

 - Näet kaikkien tuotteiden saatavuus- ja hintatiedot reaaliajassa 

 - Vähennät tilauksiin ja tuotevertailuun käytettävää  
aikaa ja virheitä.

 - Nopeutat laskutuksen tarkistamista, uusintatilauksen tekoa  
ja työmaakohtaista seurantaa.

 - Helpotat omaa laskutustasi massalistojen excel-siirrolla.

 - Yksinkertaistat eri toimitusten kokonaishallintaa

 - Keräät säästöä online-kampanjoista

Verkkokaupassa on tarjolla 24/7 koko SLO:n tuotevali-
koima ja asiakkaan rutiineja helpottavia palveluja. 
Nopea tuotehaku auttaa sopivien tuotteiden löytymistä 
ja näyttää niiden saatavuuden ja hinnat reaaliajassa. 

Toimitukset hoituvat verkkokaupan kautta luotettavasti 
perille työmaille, varastoihin tai lähimpään SLO:n myy-
mälään.
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Tarjoamme asiakkaillemme Suomen kattavimman 
sähkö-, tele- ja automaatiotuotteiden valikoiman. 
Tuotevalikoimamme perustuu asiakkaidemme muut-
tuviin tarpeisiin sekä yhtiömme pitkäaikaiseen koke-
mukseen alalta. 

Logistiikkakeskuksen 20 000 tuotteen valikoima 
takaa asiakkaillemme luotettavat ja nopeat  
toimitukset.

Myyntikonttoriverkoston tuotevalikoima koostuu 
paikallisten asiakkaiden tarpeiden mukaan  
2 000–4 000 tuotteesta.

SLO myy kansainvälisten ja kotimaisten  
valmistajien tuotteita näiden omilla tuotemerkeillä. 
SLO ei valmista tuotteita.

Valitsemme toimittajiksi hyvämaineisia valmistajia, 
jotka täyttävät SLO:n asettamat kriteerit. Valittujen 
valmistajien on oltava valmiita sekä investoimaan 
tuotekehitykseensä että kehittämään omaa toimin-
taansa. Tärkein kriteerimme tuotteille on, että niiden 
tekninen laatu vastaa suomalaisten asiakkaidemme 
odotuksia.

Tuotevalikoima 
 
 
 

Laajin 
varastovalikoima 

 
 

Laadukkain 
tuotevalikoima

Tuotevalikoima

SLO:N 
MYYNTIOHJELMASSA 
ON YHTEENSÄ  
150 000 TUOTETTA.
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Tuemme tavoitteita energiatehokkuuden paran-
tamiseksi. Etusijalla tuotevalikoimassamme ovat 
tuotteet, joiden valmistus tai käyttö tukee kes-
tävää kehitystä. 

BlueWay-tunnuksella merkityissä tuotteissa on huomioitu valmistus-
materiaalit, pakkaustapa, energian säästö, kierrätettävyys ja tuotteen  
elinkaari. 

BlueWay-tuotteita voi hakea helposti nimellä myös SLO Verkkokaupasta 
www.slo.fi

BlueWay 

KESTÄVÄN 
KEHITYKSEN 
PUOLESTA.

Merkkituotteet alan  
johtavilta valmistajilta:

 - Hälytysjärjestelmät
 - Kiinteistöautomaatio
 - Sähköasennustarvikkeet ja -kalusteet 
 - Sähkönjakelu- ja televerkkojen tarvikkeet
 - Teollisuuden automaatiokomponentit
 - Työkalut, mittarit ja turvavälineet
 - Valaisimet ja lamput sekä valaisinpylväät
 - Voima- ja telekaapelit sekä teollisuuden  
erikoiskaapelit

Uudistuvin & mukautuvin

SLO:n tuotemarkkinointi kehittää yhdessä 
myynnin kanssa tuotevalikoimaa huomioi-
malla asiakkaiden muuttuvat tarpeet ja val-
mistajien tuoteuudistukset.

Vuosittain markkinoilta poistuu tuhansia tuot-
teita ja vastaavasti uusia tulee tilalle. SLO:n 
portaalista saat ajantasaisen tuoteluettelon 
sekä tiedon korvaavista tuotteista www.slo.fi
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Luotettava ja 
nopea logistiikka

Toimitusvarmuus  
 
 
 

 
 

Rytmi tarpeesi 
mukaan

Asiakkaamme edellyttävät laajan tuotevalikoiman 
lisäksi luotettavia toimituksia: toimitusvarmuutta ja 
nopeutta. SLO on tutkitusti toimitusvarmin  
(Sähköteknisen Kaupan Liitto ry 2013).

Tehtävämme on kehittää logistiikkaprosessiamme 
tavalla, jolla voimme tarjota asiakkaillemme parhaat 
mahdolliset palvelut tukemaan asiakkaan projekteja 
tai varastohallintaa. 

Tarjoamme lukuisia vaihtoehtoja toimitusrytmiksi 
pikatoimituksista suunnitelmien mukaisiin toimieriin.

ASIAKASPALVELUMME 
KESKEISIN TAVOITE 
ON VARMISTAA 
TUOTTEIDEN  
OIKEA-AIKAINEN 
SAATAVUUS.
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Toimitukset – saatavuus

Projektitoimitus
Tilaus toimitettuna asiakkaan kanssa sovittujen 
projektikohtaisten ohjeiden mukaan.

Päivätoimitus
Tilaus klo 7.00–10.00  
Toimitus samana päivänä  
ennen klo 16.00.

Pikatoimitus
Tilaus klo 7.00–16.00 (tilauskeskus  
klo 7.00–17.00) Toimitus asiakkaan kanssa  
sovitusti nopeimmalla mahdollisella tavalla.

Tuntitoimitus
Kuljetukset lähtevät keskusvarastolta  
tunnin välein klo 15 asti.

Hätäpalvelu
Normaalin työajan ulkopuolella 
ma–pe klo 17.00–07.00, la–su 24 h. 
Toimitus asiakkaan kanssa sovitusti  
nopeimmalla mahdollisella tavalla.

Myrskytuhoihin varautuminen  
ja toimitukset
SLO:lla on myrskykriittisistä tuotteista 
erityisvarasto, joka on sopimusasiakkaidemme 
käytössä myrskytilanteessa.

Vientipalvelu
SLO huolehtii viennin kokonaisprojektin 
tarjousvaiheesta lähtien aina lopulliseen 
toimitukseen ulkomaille.

Normaalitoimitus
Toimitus haluttuna ajankohtana,  
aikaisintaan seuraavana työpäivänä.

Nouto myymälästä
Klo 16 mennessä tilatut tuotteet ovat toimipis-
teessä seuraavana työpäivänä klo 7.00 alkaen.

Tilaus klo 16 mennessä

Vaiheistettu toimitus
Materiaalit voi tilata myös vaiheittain projektin 
etenemisen aikataulun ja sijainnin mukaan.

Pääkaupunkiseudulla Erityispalvelut

SLO 24/7 NOUTO
Tee SLO 24/7 NOUTO -palvelusopimus 
myymä-lässämme ja nouda ennakkotilatut 
tuotteet sujuvasti kun sinulle sopii SLO 24/7 
NOUTO -palvelupisteestämme.
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Tehokkaammin yhdessä

SLO tuntee hyvin toimialan ja meillä on kokemuk-
semme kautta hyvä käsitys asiakkaidemme liike-
toiminnan luonteesta ja haasteista. Tältä pohjalta 
SLO on kehittänyt valikoiman asiakkaan toiminnan 
tehostamisen mahdollistavia palvelu tuotteita.

Nämä kattavat koko materiaalihallinnan prosessin  
– alkaen yksittäisten osatekijöiden sähköisistä tilaus-, 
laskutus- ja raportointiratkaisuista erilaisiin varastoin-
tiratkaisuihin ja päätyen kokonaisiin asiakaskohtaisiin 
materiaalihallinnan ulkoistusratkaisuihin.

SLO:n toimintoja ja tuotteistettuja palveluita  
hyödyntämällä voidaan toteuttaa asiakaskohtaisesti 
optimaalinen materiaalihallinnan kokonaisuus.

Asiakkaan tarpeisiin 
mukautuvat  
materiaalihallinnan 
ratkaisut

 
 
 
 
 
 
 
Asiakkaan  
materiaalihallinnan 
tehostaminen

Tuote
valikoiman ja 

teknisten 
ratkaisujen 

kehittäminen

Varasto
hallinta

Toiminnan 
mittaus ja 
raportointi

Kuljetus
ratkaisut

Työ
kohtaiset 

toimitukset

Sähköinen 
liike

toiminta

Tuote
valikoiman 

hallinta
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Resurssit jatkuvaan 
kehittymiseen

Markkinajohtajana Suomessa SLO:lla on 
vankka taloudellinen pohja kehittää omaa 
toimintaansa myös tulevaisuudessa. 
Tavoitteenamme on kehittää asiakkaitamme 
varten uusia toimintamalleja ja palveluja. Siten 
tavoitteenamme on mahdollistaa asiakkai-
demme kustannustehokkaampi toiminta.

SLO:n kattava toiminnan mittaus- ja rapor-
tointipalvelu tukee yhteistä toiminnan kehittä-
mistä oikeaan suuntaan laadukkaalla tavalla. 

SLO:n palvelutuotteita ja toimintaa hyödyntämällä 
voidaan suunnitella ja toteuttaa asiakaskohtaisesti 
asiakkaan tarpeisiin ja tavoitteisiin parhaiten sopiva 
materiaalihallinnan kokonaisuus.

Yhdessä asiakkaan kanssa kartoitetaan nykytila sekä 
määritellään asiakkaan kannalta keskeiset tavoitteet, 
jotka uudella toimintamallilla tulee saavuttaa.

Oikeanlaisen materiaalihallinnan toimintamallin määri-
tyksen jälkeen on tärkeää muodostaa yhteinen 
yhteistyöorganisaatio ja johtamismalli. Tämän avulla 
varmistetaan siirtyminen uuteen toimintamalliin huo-
mioiden asiakkaan organisaatio muutoksen toteutta-
miseksi. 

Tavoitteiden saavuttamisen kannalta on tärkeää 
määrittää keskeiset toiminnan mittarit ja niiden rapor-
tointi. Näitä hyödynnetään yhteistyön johtamisessa ja 
varmistetaan asioiden kehittyminen haluttuun suun-
taan ja halutussa aikataulussa.

Yhteistyön ja asiakkaan toiminnan kehittäminen on 
jatkuva prosessi, johon SLO tuo oman asiantunte-
muksensa ja kehityspanoksensa.

Yhteistyössä  
kehittäminen

Kehittäminen Tavoitteet

Mittaus ja 
raportointi

Muutoksen 
toteuttaminen

Yhteistyön  
johtaminen

Toiminnan 
muutos

Nykytila
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Paikallista palvelua: Espoo, Helsinki, Hämeenlinna, Iisalmi, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kemi, Kokkola, Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeen-
ranta, Lohja, Mikkeli, Oulu, Pori, Porvoo, Rauma, Riihimäki, Rovaniemi, Salo, Savonlinna, Seinäjoki, Tampere, Turku, Tuusula, Vaasa, Vantaa, Varkaus


