
Cloudia ja Al Bayader International pitkäaikaiseen 
yhteistyöhön 
Cloudia auttaa yritystä saavuttamaan kasvua hankinta- ja 
sopimuksenhallintaprosessien digitalisoinnilla 
  
HELSINKI (19.6.2019) – Digitaalisia hankinta- ja sopimuksenhallintaratkaisuja tarjoava Cloudia 
aloittaa pitkäaikaisen strategisen yhteistyön maailmanlaajuisen pakkausvalmistaja Al Bayader 
Internationalin kanssa. Yhteistyön tavoitteena on digitalisoida Al Bayader Internationalin prosessit 
Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa, Qatarissa ja Omanissa. 
 
“On hienoa tehdä yhteistyötä innovatiivisen, kestävää kehitystä edistävän ja kansainvälisesti tunnetun 
yrityksen kanssa”, sanoo Cloudian Lähi-Idän toimipaikan toimitusjohtaja Joonas Jantunen. 
“Liiketoiminnan digitalisointi voi olla haastava prosessi, mutta sen seurauksena saavutetaan ketterä 
organisaatio, joka perustuu läpinäkyvyyteen. Olemme innoissamme voidessamme auttaa Al Bayader 
Internationalia digitalisoimaan hankinta- ja sopimuksenhallintaprosessinsa ja saavuttamaan 
kasvutavoitteensa.” 
  
Dubaista käsin johdettu Al Bayader International on maailmanlaajuisesti tunnettu kertakäyttöisten 
elintarvikepakkausten toimittaja, jonka asiakkaita ovat muun muassa Carrefour, Baskin Robbins 
sekä Cinnabon. Perheomistuksessa oleva yritys keskittyy vahvasti kestävyyteen, ja se pyrkii uudella 
Waraq-innovaatiollaan suuntaamaan tuotantoaan ympäristöystävällisiin paperituotteisiin. 
 
“Cloudian joustavuus, ketteryys, avoimuus ja ystävällisyys koko prosessin ajan viestivät arvoista, jotka 
vastaavat myös meidän arvojamme yrityksenä”, sanoo Al Bayader Internationalin toimitusjohtaja Nidal 
Haddad. “Pyrimme muodostamaan yrityskumppaneidemme kanssa pitkäaikaisia, merkityksellisiä 
suhteita, jotka edistävät toimintamme tehostamista, läpinäkyvyyttä ja kestävyyttä.” 
 
“Cloudian merkittävä sähköisten hankintojen ja sopimustenhallinnan asiantuntijuus auttaa meitä 
työskentelemään paremmin toimittajiemme kanssa, tehostamaan sisäisiä prosessejamme sekä 
saavuttamaan kestävää kasvua tulevaisuudessa.” 
 
Dynaamisten ja digitaalisten hankintainnovaatioidensa ansiosta Cloudia on luonut aseman 
markkinajohtajana Pohjoismaissa. Yrityksellä on asiakkaita niin yksityiseltä kuin julkiselta sektorilta, 
mukaan lukien KPMG, Pöyry, Rejlers, Tieto, Helsingin kaupunki sekä Suomen puolustusministeriö. 
  
Cloudian strateginen tavoite Arabiemiraateissa on rakentaa läpinäkyviä ja tehokkaita 
hankintaosastoja, jotka tuovat yrityksille lisäarvoa ja mahdollistavat niiden kasvun. Cloudia auttaa 
yrityksiä tekemään hankinta- ja sopimuksenhallintaprosesseistaan nykyaikaisia helppokäyttöisillä 
tuotteillaan, jotka ovat myös helposti integroitavissa nykyisiin tietojärjestelmiin.  
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https://cloudia.com/fi/
https://www.albayader.com/
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Cloudia Oy on modernien ja älykkäiden hankintaratkaisujen ja sopimuksenhallinnan 
digitalisoinnin kehittämisen edelläkävijä. Yritys tarjoaa tietoturvasertifioituja ja 
helppokäyttöisiä ratkaisuja hankintaprosessin, sopimuksen ja toimittajien hallintaan sekä 
digitaalisen markkinapaikan ostajien ja myyjien verkostoitumiseen, jossa hankintojen 
volyymi ylittää vuosittain jo yli 20 miljardia euroa. Cloudian dynaamiset, pilvipohjaiset 
palvelut auttavat yrityksiä vastaamaan digiajan haasteisiin ja hyödyntämään kasvavaa 
tiedon määrää yksinkertaisen tehokkaasti. Cloudian palveluita voidaan tuottaa Equinixin 
datakeskuksista viidestä maanosasta ja yli 200 solmupisteestä. Lisätietoja: 
www.cloudia.com  
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