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Pro-Väri Oy aloitti toimintansa Salossa tammikuussa 
1984. Uusi automaalausalan ja pintakäsittelylaittei-
den erikoisliike tarjosi jo silloin asiakkailleen aikakau-
tensa huipputuotteet. Kauppaa tehtiin aluksi n. 70 m² 
vuokratiloissa. Jo samana vuonna tuotevalikoima vah-
vistui myös teollisuusmaaleilla. Olemme alusta asti 
halunneet olla kehityksen kärjessä. Tästä esimerkkinä 
vaikkapa se, että Salon alueen ensimmäinen tietoko-
neohjattu värimittari hankittiin Pro-Väriin jo 30 vuotta 
sitten. 

Omat toimitilat valmistuivat Salon Meriniityn teol-
lisuusalueelle 1986. Muutto uuteen halliin merkitsi 
tilojen moninkertaistumista ja palvelun parantumista 
entisestään. Myös varastoitavien tavaroiden määrä li-
sääntyi huomattavasti. Silloin suurilta tuntuneita tiloja 
on sittemmin laajennettu rakentamalla ensin samalle 
tontille erillinen varastohalli. Vuonna 2006 molemmat 
rakennukset yhdistettiin yhdeksi myymälän, varaston 
sekä toimisto- ja kokoustilojen kokonaisuudeksi. Vii-
meisin uudistus tapahtui syksyllä 2016 koulutuskes-
kuksen valmistuessa varastotilojen yhteyteen.

Historiansa aikana Pro-Väri on kokenut kaksi mer-
kittävää alueellista laajennusta; Turun toimipiste avat-
tiin 1992, ja maahantuonti tuli mukaan vuonna 2016 
Motip Finlandin muuttuessa Pro-Väri Import Oy:ksi. 
Alkuvuosien 50 kilometrin toimintasäde on kasvanut 
yli 1000 kilometriin!

Pro-Värin toiminta-ajatuksena on alusta asti ollut 
alansa ammattikunnan, teollisuuden ja maalaamoi-
den palveleminen. Yhä tänä päivänäkin haluamme 
aktiivisesti olla osana asiakkaidemme toimintaa ja mu-
kana ratkaisemassa asiakkaidemme ongelmia, omaa 
toimintaamme samalla kehittäen. Pro-Väri on kolmen 
vuosikymmenen aikana yhdessä asiakkaidensa kans-
sa saanut kasvaa ja kehittyä luotettavaksi ja monipuo-
liseksi ta varantoimittajaksi ja yhteistyökumppaniksi. 
Lupauksemme on edelleen, että teemme kaikkemme, 
jotta asiakas saa kaiken kunnian lopputuloksesta!

Loistavaa kevättä!

Pro-Väri Groupia
33 vuoden kokemuksella 

luotsaavat Harri (oik.) ja 
Anssi Litsilä lupaavat teh-
dä kaikkensa saadakseen 
asiakkaansa loistamaan.

Harri Litsilä
Pro-Väri Import Oy, Toimitusjohtaja

värikästä vuotta 33

Maahantuonti   Myymälä Salo   Myymälä Turku  
010 315 3100    010 323 4210   010 323 4200
import@provari.fi	 	 	 salo@provari.fi	 	 	 turku@provari.fi
Kalliotie 2   Salitunkatu 4   Korjasmäenkatu 5
04360 Tuusula   24100 Salo   20360 Turku

Maahantuonti avoinna ma-pe 8-16, myymälät avoinna ma-pe 8-17
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Tervetuloa 
Värikauppaan!
Edessäsi on nyt ensimmäinen Pro-Värin asiakaslehti, 
Värikauppa.com. Se on suunnattu kaikille yhteis-
työkumppaneillemme eli juuri Sinulle. Lehti tulee 
jatkossa ilmestymään kaksi kertaa vuodessa. Lehden 
sivuilta tulet löytämään tietoa meistä, tavarantoimit-
tajistamme, asiakkaistamme ja tuotteistamme. Lu-
vassa on myös erikoistarjouksia ja kilpailuja. Lehden 
lukeminen kannattaa jo senkin takia, että lehdessä 
on aina tarjouksia, joita ei kerrota missään muualla.

Esittelemme tässä lehdessä Pro-Värin uuden 
mullistavan asiakasportaalin, joka on oiva työ-
kalu jälleenmyyjille tilausten tekemiseen 
ja tiedonhakuun sekä loppukäyttäjien 
palvelemiseen. Kannattaa ehdotto-
masti käydä tutustumassa portaaliin 
sivustolla provari.fi ja ottaa se päivit-
täiseen käyttöön. 

Tässä lehdessä on esittely myös 
Salon toimipisteeseemme valmistu-
neista koulutustiloista. Tilat mahdol-
listavat sekä teoria- että käytännön 
koulutuksen kaikista edustamis-
tamme tuotemerkeistä. Tulemme 
julkaisemaan koulutuskalenterin 
kevään aikana, mutta luonnollisesti 
myös täsmäkoulutukset halutuista 
aihepiireistä onnistuvat.

Toivottavasti löydät lehdestämme 
kiinnostavaa luettavaa ja hyödynnet-
täviä etuja. Otan mielelläni vastaan 
palautetta ja kehitysehdotuksia lehden 
sisällöstä, sillä emme tee tätä itseämme 
vaan Teitä varten.

Värikästä vuoden jatkoa!

Rami Rauvola
Pro-Väri Oy
Toimitusjohtaja
0440 779 214
rami.rauvola@provari.fi
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Sivustolla	www.provari.fi	on	avattu	verkkopalvelu,	joka	
helpottaa ja nopeuttaa jälleenmyyjiemme tilausten 
tekemistä ja tuo tuotteisiimme liittyvät tiedot aiempaa 
paremmin saataville.

Verkkopalvelu toimii jälleenmyyjille erinomaisena 
apuvälineenä ja työkaluna loppuasiakkaiden palvele-
misessa. Se mahdollistaa tilausten tekemisen milloin 
ja missä vain. Verkkopalvelusta löytyy runsaasti tietoa 
tuotteistamme mukaanlukien hinnat, kuvat, tuotese-
losteet ja käyttöturvatiedotteet. Jokaisesta tuotteesta 
pystyy tulostamaan myös tuotekortin, jossa on kaikki 
tuotteeseen liittyvät olennaiset tiedot. Tuotekortti 
toimii vaikka esitteenä tai infolappuna myymälässä. 

Järjestelmä näyttää myös reaaliaikaiset varastosal-
domme tuotteille, joten jatkossa edustajamme 
ja jälleenmyyjämme pystyvät antamaan nopeasti 
paikkaansa pitävän tiedon tuotteiden saatavuudesta. 
Nettitilauksen myötä myös mahdolliset näppäi-
lyvirheet ovat historiaa, sillä tilaukset siir-
tyvät vahvistuksen myötä sellaisenaan 
varastollemme keräilyyn. 

Verkkopalvelu kehittyy koko ajan, ja palveluun on 
tulossa paljon uusia ominaisuuksia. 

Perinteiset tilausmenetelmätkään eivät ole poistu-
massa, vaan jokainen voi jatkossakin valita vaihtoeh-
doista itselleen sopivimman tavan toimia. Kannattaa 
myös muistaa, ettei hyväkään ohjelmisto tee myyjää 
tarpeettomaksi, eli päivittäinen myyntityö on edelleen 
toimintamme ydin. 

Lisätietoja	www.provari.fi	-sivustosta	ja	verkkopalve-
lusta antaa Anssi Litsilä. Hän ottaa mielellään myös 
palautetta vastaan palvelun toimintaan liittyen.

Anssi Litsilä
044 3720  924
anssi.litsila@provari.fi

Pro-Värin uusi  
tilausjärjestelmä

Paljon tietoa 
nopeasti, myös 
perinteinen
materiaali 

• Kuvat
• Tuoteselosteet
• Käyttöturva-
   tiedotteet

Online-
tilaukset 

24/7
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Suurennuslasia klikkaamalla 
pääset tuotehakuun. Tuotteita 
voit hakea sekä tuotenumerolla 
että nimellä.

Näin se 
toimii:

Näet valitsemastasi tuotteesta 
kuvan ja tekniset tiedot.

Lisätietoa tuotteesta löydät 
sivun alalaidasta

Verkkopalveluun pääset kir-
jautumaan sivun vasemmassa 
yläkulmassa olevaa lukon kuvaa 
klikkaamalla.

Kirjautuneena pääset näkemään 
tuotteiden hinnat, reaaliaikaiset 
varastosaldot ja pystyt tekemään 
tilauksia helposti ja nopeasti.

Saat tunnukset verkkopalvelun 
käyttöön ottamalla yhteyttä Pro-
Väri Import Oy:n asiakaspalve-
luun import@provari.fi
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Koulutuskeskus palveluksessanne
Pystyäksemme ylläpitämään toiminnassamme mahdollisim-
man korkean laatutason ja palvellaksemme asiakkaitamme 
entistä paremmin olemme avanneet lokakuussa 2016 Salon 
toimipisteeseemme koulutuskeskuksen. Koulutustilat anta-
vat meille aiempaa paremman mahdollisuuden esimerkiksi 
tuotekoulutusten järjestämiseen ja sävymallien tekemiseen.

Koulutus kannattaa

Nykyään monet yritykset karsivat toiminnastaan ylimää-
räisinä pitämiään asioita, ja monesti koulutustilat joutuvat 
poistolistalle. Me Pro-Värissä ajattelemme asiasta kuitenkin 
toisin. Koulutettu henkilökunta on yrityksen tärkein voima-
vara ja koulutukseen käytetty aika ja raha on suoraan pois 
virheiden ja uudelleen tehtävien töiden määrästä.

Teoriassa ja käytännössä

Viime lokakuussa avattu koulutuskeskus on jo saanut 
suuren suosion sekä oman henkilökuntamme että asiakkai-
demme keskuudessa. Yleensä koulutus alkaa teoriaosuu-
della viihtyisissä neuvottelutiloissamme. Käytännön koulu-
tukseen siirtyminen tapahtuu pukuhuoneen kautta, missä 
kurssilaiset saavat käyttöönsä asianmukaiset suojavaatteet 
ja hengityssuojaimet. Koulutusmaalamossa jokaisella on 
mahdollisuus päästä käytännössä kokeilemaan kittaamista, 
hiomista, ruiskutusta ja kiillotusta. Muut osallistujat voivat 
seurata maalaustyön etenemistä maalauskammion ikkunoi-
den takaa.

Koulutustilat mahdollistavat myös omalle henkilökunnal-
lemme tuotteiden testaamisen ja käytännön harjoittelun 
ennen tuotteen päätymistä myyntiin. Näin myyntiedusta-
jamme ovat aina ajantasalla uusienkin tuotteiden oikeista 
käyttömenetelmistä.

Julkaisemme vuoden 2017 koulutuskalenterin lähiaikoina. Luon-
nollisesti järjestämme koulutuksia toiveidenne mukaisesti myös 
varsinaisen koulutuskalenterin ulkopuolella.

Pro-Värin koulutuskeskuksessa 
jokainen pääsee itse testaamaan 
tuotteita käytännössä.

Lisätietoja koulutuksista antavat:
Harri Litsilä
0440 720 923
harri.litsila@provari.fi

Susanna Hutka
0440 779 210 
susanna.hutka@provari.fi
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Silco Antisil 9525 
-rasvanpoistospray

8,50 € / plo
•	 Maalattavien pintojen silikonin ja rasvanpoistoon
•	 6,85€ alv 0%

Easyflex
maalausteline

490 € / kpl
•	 Monikäyttöinen maalausteline  

395€ alv 0%

1-231/.4 Debeer 
häivytysspray

12,50 € / plo

•	 Debeer 1-231/4 -häivytysspray
•	 Maalien ja lakkojen häivyttämiseen
•	 10,05€ alv 0%

Rage Ultra + 440 express
•	 Maailman paras premiumkitti
•	 Laatikollisen Ultraa ostaneelle purkki mikrohuokosten täyteaine 

440 Expressiä  kaupan päälle

Kun ostat täyden laatikon mitä tahansa 
Evercoat-tuotetta, saat Evercoat kittialustan 
ja 3 kittilastaa kaupan päälle!

Tarjoukset voimassa 31.5.2017 asti tai niin kauan kuin tavaraa riittää.
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America’s favourite Filler
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