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Karto Oy ja Paletti Oy ovat tehneet pitkäaikaisen tuotantoyhteistyösopimuksen Kirjapaino Kari Ky:n kanssa
Lehtipisteen omistamat Paletti Oy ja Karto Oy ovat allekirjoittaneet pitkäaikaisen tuotantoyhteistyösopimuksen jyväskyläläisen Kirjapaino Kari Ky:n kanssa 9.12.2021. Tuotantoyhteistyösopimuksen
myötä Kirjapaino Kari toimii jatkossa päätoimittajana Karton ja Paletin korteille. Karto Oy ulkoisti
tuotantonsa Kirjapaino Karille vuonna 2017 ja Kirjapaino Kari on toiminut siitä asti Karton kumppanina.
Lehtipiste osti Paletin Suomen toiminnot vuonna 2018 ja Karto Suomen toiminnot sekä Putinki Oy:n
toukokuussa 2021. Lehtipisteen liikevaihto vuonna 2020 oli noin 75M€ ja Korttiliiketoiminnan lisäksi muita
liiketoiminta-alueita ovat Lehtien irtonumeroiden jakelu ja markkinointi sekä mm. pakettiautomaatteja ja
koko maan kattavia kuljetuksia pyörittävä Pakettipiste. Lehtipisteen korttiliiketoimintojen yhtiöiden Karto
Oy:n, Paletti Oy:n ja Putinki Oy:n yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2020 noin 26M€.
Kirjapaino Karin pääliiketoiminnat koostuvat painoliiketoiminnasta, verkkokauppaliiketoiminnasta ja
tukkuliiketoiminnasta. Painoliiketoiminta tarjoaa korttipainamisen lisäksi monipuoliset painatustuotteet ja
suoramarkkinoinnin ratkaisut. Räätälöidyt verkkokaupparatkaisut yhdessä varastointi- ja logistiikkapalvelujen kanssa tarjoavat sopimusasiakkaille mahdollisuuden keskittyä ydinliiketoimintaansa. Kariteam.fi
-verkkokauppa ja Laukaantiellä sijaitseva myymälä palvelevat sekä yritys- että yksityisasiakkaita yli 40000
tuotteen valikoimalla. Kariteamin yhteenlaskettu liikevaihto on 19M€ ja yritys työllistää noin 70 henkilöä.
Hyvä laatu ja toimitusvarmuus
Tuotantoyhteistyösopimuksella varmistetaan Lehtipisteen korttituotteiden tasalaatuisuus ja toimitusvarmuus laajassa kotimarkkinassa:
“Olemme Kartolla olleet tyytyväisiä yhteistyöhön Kirjapaino Karin kanssa ja olemme iloisia, kun voimme
laajentaa yhteistyötä.”, kertoo Lehtipiste-konsernin korttiliiketoiminnan johtaja Kalevi Koistinen.
”Olemme kokeilleet kuorellisten korttien myyntiä ilman muovipakkauksia ja uuden yhteistyösopimuksen
myötä Kirjapaino Kari tulee investoimaan muovittomaan pakkauskapasiteettiin, niin että pystymme
vähentämään muovien käyttöä entisestään” Koistinen jatkaa.
Kirjapaino Karissa sopimus vahvistaa yrityksen tulevaisuuden suunnitelmia:
Tuotantoyhteistyö Karton kanssa ja erikoistuminen korttien painamiseen ovat viime vuosina tuoneet
kaivattua liikevaihdon kasvua graafisen alan yleisesti laskevaan liikevaihtokehitykseen. Kirjapaino Karissa
iloitaan yhteistyön jatkumisesta ja ollaan valmiita investoimaan sen laajenemisen myötä. Kotimaisuus ja
ekologisuus ovat tulevaisuudessa yhä tärkeämmässä roolissa, toimitusjohtaja Jari Pynnönen Kirjapaino
Karista uskoo.
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Lehtipiste Oy on koko Suomen kattava lehtien, kirjojen ja keräilytuotteiden irtonumeromarkkinoilla toimiva jakelu- ja
markkinointiyhtiö. Lehtipiste toimii myös Pakettipiste-nimellä tarjoten verkkokaupan logistiikkamarkkinoille valtakunnallisen
kuluttajien pakettiautomaattiverkoston ja omistaa korttiliiketoiminnan yritykset Paletti Oy, Karto Oy ja Putinki Oy. Konsernin
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liikevaihto vuonna 2020 oli 75 miljoonaa euroa. Lehtipiste on osa Tradeka-Yhtiöt Oy:tä.
www.lehtipiste.fi
Karto Oy ja Paletti Oy ovat molemmat yhteensä yli 150 vuoden kokemuksillaan merkittäviä kotimaisia kortti- ja lahjatavara-alan
toimijoita. Karto Oy:n toiminnot ja logistiikkakeskus sijaitsevat Jyväskylässä ja Paletti Oy:n toiminnot Helsingissä.
www.karto.fi www.paletti.fi
Kirjapaino Kari Ky on vuonna 1966 toimintansa aloittanut perheyritys, jonka molemmat toimipisteet sijaitsevat Jyväskylässä. Yhtiö
tarjoaa painatustuotteiden lisäksi asiakkailleen varastoinnin ja logistiikan sisältäviä verkkokaupparatkaisuja ja laajan valikoiman
yritysten käyttötavaratuotteita. www.kariteam.fi www.kirjapainokari.fi

