HYVÄT YRITYKSET

ilmoitus

Järvileasing tuli Varsinais-Suomeen
Vahvassa kasvussa oleva Järvileasing laajensi toimintansa maaliskuussa myös Varsinais-Suomeen. Uuden
palvelupisteen yhteyspäällikkönä aloitti Tomi Lehtinen, joka on toiminut autoalalla jo useita vuosia.
- Hyvä paikallistuntemus on Järvileasingille ehdottoman tärkeää. Paikallisesti palvelevana ja paikallisuuden
tuntevana yrityksenä pystymme tunnistamaan haasteet, mahdollisuudet
ja tarpeet paikallisissa yrityksissä sekä
etsimään niille sopivia ratkaisuja, Lehtinen sanoo.
Toiminnassa avainasemassa on aina asiakaslähtöisyys.
- Pyrimme aina siihen, että asiakkaille välittyy kuva, että Järvileasingilla palvelemme asiakaslähtöisesti. Lähtökohtanamme on minimoida byrokratia ja
tehdä päätökset nopeasti. Se voi usein
olla ratkaiseva tekijä. Kiinnostus on ollut
alueella kovaa ja tarjouksia pyydetään
runsaasti, Tomi Lehtinen kertoo.

Kokonaisvaltaista
leasingpalvelua
Järvileasingin autoleasing-tuoteperhe
kattaa yritysten monenlaiset tarpeet.
- Optimileasing on eniten käytetty palvelumme. Se on joustava ja perustuu todellisiin, yhdessä asiakkaan
kanssa mahdollisimman oikeiksi optimoituihin kuluihin, Lehtinen toteaa.
Tuotteista löytyvät myös perinteiset huolto- ja minileasing-tuotteet sekä rahoitusleasing. Työkoneisiin, joihin Järvileasing on laajentanut tarjontaansa, käytetään yleensä juuri rahoitusleasingia.
- Yhteiskäyttöautoleasing on tuoteperheemme uusin palvelukokonaisuus.
Palvelussa Järvileasing toimittaa yhteiskäytössäolevan auton yritykselle, joka voi vuokrata auton illalla esimerkiksi

Kiinnostus uutta
toimijaa kohtaan
ollut kovaa, ja tarjouksia pyydetään
runsaasti, yhteyspäällikkö Tomi
Lehtinen kertoo.

työntekijän omaan käyttöön. Tämä palvelu on mahdollista toimia kaikkien yrityksien sisällä, Tomi Lehtinen kertoo.

Joustava paikallinen toimija
Uutena toimijana Järvileasing kilpailee
markkinoilla erityisesti avoimuudella ja
joustavuudellaan.
- Olemme uusi riippumaton ja täysin kotimainen toimija. Pystymme räätälöimään asiakkaalle juuri hänelle oikeat ratkaisut. Välillä yrityksen tarpeen
määrittämiseen tarvitaan syvempi kartoitus, jotta asiakas saa täyden hyödyn, mutta olemme aina valmiit menemään paikan päälle asiakkaan luo, jotta saamme kartoitettua yhdessä todelliset yrityksen leasingtarpeet. Tavoitteemme on tehdä asiakkaiden kanssa
pitkäaikaista yhteistyötä, yhteyspäällikkö Lehtinen linjaa.

Järvileasingin asiakas saa tarvitsemansa ajoneuvon tai työkoneen nopeasti. Porvoolaisomisteisen, koko
maassa toimivan perheyrityksen toimintaperiaatteena korostuu paikallisuus: kaikki autot ja muu kalusto hankitaan paikallisilta autoliikkeiltä, aina
asiakkaiden tarpeiden mukaan.
- Asiakas saa juuri sellaisen auton tai koneen, kun haluaa ja aina
lähtökohtaisesti paikallisesti hankittuna. Asiakas saa päättää myös, missä

esimerkiksi autonsa huollattaa. Emme ohjaa asiakasta mihinkään tiettyyn
liikkeeseen, Tomi Lehtinen vakuuttaa.
Järvileasing pyrkii myös viestimään
asiakkaille, että palvelulla on merkitystä.
- Arvostamme ja kunnioitamme
asiakkaan kanssa syntyvää luottamussuhdetta palveluamme kohtaan. Haluamme aidosti ja rehellisesti olla osa
asiakkaan omaa menestystarinaa, Tomi Lehtinen kiteyttää.
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