Customer Spotlight

“We implement personalised and highly customized furniture assemblies. 2020 Fusion helps us deliver the excellent
visual capabilities required for our operations while DB-Manager Oy’s computing program helps us provide efficient
bidding and improve our delivery quality.”—Juha Tervo, Managing Director for Ilona
Ilona Kitchens was founded in 2005. The company started in carpentry, construction and installation. Soon afterward, the
focus became design and implementation of assembled furniture with a strong competence in wood and fittings. Ilona
Kitchens offers an exceptionally large range of high quality and durable furniture.
With great design, Ilona provides unique products that help you in your everyday life.

ILONA-KEITTIÖT IS IS SERVICED BY DB-MANAGER OY, OUR VALUE ADDED RESELLER:
Founded in 1984, DB-Manager Oy is a software company based in the Hermia
Technology Centre in Tampere, Finland. It develops and markets software
solutions that increase productivity and profitability, including enterprise
resource planning systems, customer relationship management systems,
planning tools and web-based solutions for e-business. DB-Manager Oy acts as
the Finnish distributor for 2020 Fusion.
DB-Manager Oy has over 500 longstanding customers in Finland, Sweden and
the Baltic countries. The company’s success is based on long-term partnerships
with customers, innovative employees and reliable, helpful customer service.
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”Toteutamme yksilöllisiä ja pitkälle räätälöityjä kalustekokonaisuuksia. 2020 Fusion tarjoaa toimintamme edellyttämät
erinomaiset visuaaliset ominaisuudet.DB-Manager Oy:n laskentaohjelman avulla kykenemme tehokkaaseen
tarjouslaskentaan sekä parantamaan toimituslaatuamme.”—Juha Tervo, toimitusjohtaja
Ilona-keittiöt on perustettu vuonna 2005. Yritys aloitti puusepänverstaana ja rakennus- sekä asennustöillä. Omimmaksi
alueeksi muodostui kuitenkin pian kalustekokonaisuuksien suunnittelu ja toteutus. Puun ja asentamisen tuntemus näkyy
kuitenkin edelleen vahvana osaamisalueena yrityksen toiminnassa.
Ilona-keittiöiden ympärillä on tiivis ja osaava kalustevalmistajien verkosto. Pystymmekin tarjoamaan poikkeuksellisen
suuren valikoiman laadukkaita ja kestäviä kalustemateriaaleja ja –mekanismeja. Hyvän suunnittelun avulla se takaa
yksilölliset ja erikoisetkin ratkaisut, jotka auttavat arjen sujumisessa.

ILONA-KEITTIÖT IS IS SERVICED BY DB-MANAGER OY, OUR VALUE ADDED RESELLER:
DB-Manager Oy on vuonna 1984 perustettu suomalainen asiakaslähtöinen
ohjelmistoalan yritys, joka toimii Hermian Teknologiakeskuksessa Tampereella.
DB-Manager Oy kehittää ja markkinoi tuottavuutta ja kannattavuutta
parantavia ohjelmistoratkaisuja, valikoimaan kuuluu ERP- ja CRM-järjestelmiä,
suunnitteluohjelmistoja sekä markkinoinnin automaation ratkaisuja. DBManager Oy on 2020 Fusion jälleenmyyjä Suomessa. DB-Manager Oy:llä
on yli 500 pitkäaikaista asiakasta Suomessa, Ruotsissa sekä Baltian maissa.
Yrityksen menestys perustuu pitkäjänteiseen yhteistyöhön asiakkaiden kanssa,
innovatiivisiin työntekijöihin sekä luetettavaan ja avuliaaseen asiakaspalveluun.
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