
1000 hengen illallispöytä valtaa jälleen Helsingin Pohjois-
Esplanadin -  Hartwall Vichy Original tarjoaa tapahtumassa
Suomen vahvinta vettä
Helsinki-päivänä 12.6.2016 illastetaan jo neljännen kerran Pohjois-Esplanadilla. Tämän vuoden tapahtuman mahdollistaa Helsingin kaupungin
rinnalla muun muassa Hartwall Vichy Original, jonka syntyjuuret ovat Esplanadin ympäristössä. Pohjoismaiden ja Hartwallin ensimmäinen
kivennäisvesitehdas perustettiin Helsingin Esplanadin tuntumassa sijainneeseen Sederholmin taloon 180 vuotta sitten vuonna 1836.

Illallinen Helsingin taivaan alla on Helsinki-päivänä 12.6.2016 järjestettävä yhteisöllinen tapahtuma. Iltaan ilmoittautuneet kaupunkilaiset
kattavat illallisensa liinotetuille pöydille ja nauttivat omasta ruoasta ja toistensa seurasta Helsingin ytimessä, Esplanadin puiston siimeksessä.  

Hartwall Vichy Original juhlistaa 180-vuotista taivaltaan tapahtuman pääyhteistyökumppanina tarjoamalla illastajille Suomen vahvinta vettä,
Hartwall Vichy Originalia ja tuomalla vehreään puistoon vesimyyntikärryjä.

-       Haluamme olla mukana illallinen Helsingin taivaan alla -tapahtumassa, koska meille yhdessä syömisen kulttuuri on tärkeä. Ja mikäpä ei
olisi hienompi juhlajuoma koko kaupungin yhteiselle illalliselle kuin kotimainen, runsaasti kupliva ja tasapainoisesti kivennäisaineita sisältävä
vesien klassikko Hartwall Vichy Original, kertoo Heidi Päiväniemi, vesien tuotepäällikkö Hartwallilta. 

Pitkä yhteinen historia yhdistää Hartwallin Vichy Originalin ja Esplanadin

Pohjoismaiden ensimmäinen kivennäisvesitehdas sijaitsi Helsingin keskustassa, kantakaupungin vanhimmassa rakennuksessa Sederholmin
talossa.



-       Hartwallin kivennäisvedet ovat jo vuodesta 1836 asti näkyneet ja maistuneet Helsingin katukuvassa. Tehtaan lisäksi Hartwallin suku perusti
Esplanadille myös Suomen ensimmäiset juomakioskit. Terveysvedeksi aikanaan luokiteltu vesi maistui myös Kaivopuiston, silloisen Wesilän
kylpylän, kävijöille.  Tästä syystä Esplanadin illallinen on enemmän kuin osuva tapahtuma 180-vuotissyntymäpäiväänsä viettävälle klassikolle,
summaa Heidi Päiväniemi.

180-vuotisjuhlan kunniaksi arvotaan Hartwall Vichy Orginal -illallispaketteja

180-vuotisjuhlansa kunniaksi Hartwall Vichy Original arpoo Illallinen Helsingin taivaan alle-tapahtumaan rajatun erän illallispaketteja touko-
kesäkuun vaihteessa. Arvontaan voi osallistua Facebookissa Hartwall Vichyn sivuilla.

Illallinen Helsingin taivaan alla -tapahtuman järjestää erilaisista kaupunkikulttuuri- ja taidetapahtumista tunnettu Yhteismaa ry. Helsinki-päivänä
Pohjois-Esplanadi suljetaan tapahtuman ajaksi liikenteeltä ja ajoradalle pystytetään noin puoli kilometriä pitkä illallispöytä.

Lisätietoja: Heidi Päiväniemi, tuotepäällikkö, Oy Hartwall Ab, +358 40 7437 850, heidi.paivaniemi(at)hartwall.fi

Median yhteydenotot: Taina Lampela-Helin, viestintäpäällikkö, Oy Hartwall Ab, +358 40 6684 600, taina.lampela-helin(at)hartwall.fi

Kuvat: http://mediapankki.hartwall.fi/?cart=3540-mjkgedcaka&l=FI

Facebook -sivu: https://www.facebook.com/hartwallvichy

Tapahtuman nettisivu: http://illallinentaivaanalla.yhteismaa.fi/

Tapahtuman Facebook -sivu: https://www.facebook.com/helsingintaivaanalla/

Hartwall Vichy Original

Hartwall Vichy Original on suomalainen klassikko. Hartwall Vichyn juuret ulottuvat vuoteen 1836, jolloin Victor Hartwall perusti Helsinkiin ensimmäisen
pohjoismaisen kivennäisvesitehtaan. Hartwall Vichy Original on vahvan makuinen kivennäisvesi, runsaasti kuplivaa ja sisältää tasapainotetusti
kivennäisaineita ja myös suolaa, kuten perinteisen vichyn kuuluu. Hartwall Vichy valmistetaan Salpausselän soraharjujen suodattamaan veteen, joka
nostetaan Hartwallin omasta kaivosta.

Oy Hartwall Ab

Hartwall on juoma-alan kasvava suunnannäyttäjä. Valmistamme suomalaisten rakastamia juomia arkeen ja juhlaan. Hartwallin tuotevalikoimaan kuuluu
vesiä, virvoitusjuomia, erikoisjuomia, oluita, siidereitä ja long drink -juomia sekä tytäryhtiö Hartwa-Traden kautta viinejä ja muita alkoholijuomia.

Hartwallin tunnetuimmat tuotemerkit ovat Hartwall Jaffa, Hartwall Novelle, Lapin Kulta, Karjala ja Hartwall Original Long Drink. Olemme myös Heineken ja
Pepsi -brändien yhteistyökumppani Suomessa.

Hartwallin moderni tuotantolaitos sijaitsee Lahdessa, lähdevesipullottamo Karijoella ja pääkonttori Helsingissä. Rakastettujen klassikoiden ja
innovatiivisten uutuuksien parissa työskentelee 700 hartwallilaista, välillisesti työllistämme Suomessa 11 000 ihmistä.

Olemme osa tanskalaista Royal Unibrew -konsernia.


