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Hartwall Original Long Drink -juoman vienti Aasiaan alkanut 
vahvasti  

 
Hartwall Original® Long Drink -juoman vienti käynnistyi vakuuttavasti 

keväällä 2015 Ruotsista ja Alankomaista. Reilua vuotta myöhemmin, 
kesällä 2016, Hartwall aloitti jakelun merkittävien kumppaneiden 

kanssa Japanissa, Taiwanissa ja Hong Kongissa. Myynti on alkanut 
vauhdilla ja aito lonkero löytyy jo lähes kahdestatuhannesta 
myymälästä Aasiassa. 
 

Hartwall Original Long Drinkin vienti on kasvanut nopeasti lyhyessä ajassa. Ruotsissa 

juoma teki historiaa ja nousi vain puolessa vuodessa Systembolagetin 

tilausvalikoimatuotteesta vakiovalikoimaan. Nyt vuorostaan Aasian markkinoiden kova 

kysyntä povaa menestystä lonkerolle. Hartwall aloitti kesällä 2016 jakelun Japanissa, 

Taiwanissa ja Hong Kongissa ja lonkero löytyy Aasiassa lähes kahdentuhannen 

myymälän hyllystä. 

”Hartwallilla on hieno 180-vuotinen historia Suomessa upeilla kotimaisilla tuotteilla. 

Brändimme ovat suomalaisten rakastamia ja niillä on kotimaassa vahvat markkina-

asemat. Uskon, että monella Suomen markkinoilla menestyvällä korkealaatuisella 

brändillämme on potentiaalia menestyä myös maailmalla. Hartwall Original Long 

Drinkin menestys on esimerkki tästä. Vienti on tärkeä osa kasvustrategiaamme ja 

panostamme siihen jatkossa entistä enemmän”, kertoo Harwallin toimitusjohtaja 

Kalle Järvinen. 

Aidon lonkeron tarina kiehtoo Aasiassa 

Aasian valloitus sai vauhtia muun muassa Tokion Foodex-messuilta, jonne Hartwall 

osallistui keväällä 2016 osana Food from Finland -hanketta. Messujen myötä Hartwall 

sai isot markkina-avaukset Japaniin, Taiwaniin ja Hong Kongiin. 

”Hartwall Original Long Drink sai messuilla valtaisan suosion. Potentiaaliset jakelijat 

alkoivat jopa kiistellä keskenään siitä, kuka saa aidon lonkeron jakeluunsa”, kertoo 

Harwallin vientijohtaja Matti Ristola. 

Japanissa Hartwall Original Long Drink on rantautunut kolmen arvostetun premium-

kauppaketjun valikoimiin. Taiwanissa Hartwall Original Long Drink pääsi suoraan 

paikallisen kauppaketjun, Simplemartin, kaikkiin noin 500 myymälään. Hong Kongissa 

aito lonkero pääsi 7-Eleven-ketjussa noin 900 myymälän hyllyyn.  

”Myyntimenestys on yllättänyt täysin. Esimerkiksi Hong Kongissa kysyntä on ollut niin 

suurta, että tuotteet on myyty monessa myymälässä jo loppuun. Lonkeron myynti on 

ollut yli kymmenkertainen verrattuna esimerkiksi tunnetun kansainvälisen olutbrändin 

lanseeraukseen saman ketjun myymälöissä”, Ristola jatkaa. 
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”Harwall Original Long Drinkin uniikki maku, hieno tarina ja erottuva pakkaus 

kiinnostavat maailmalla. Lisäksi aidon lonkeron pitkä historia ja vahva menestys 

kotimaan markkinalla tuovat uskottavuutta tuotteelle, sillä ennen kuluttajaa pitää 

hurmata potentiaalinen jakelija”, Hartwall Original Long Drinkin tuotepäällikkö Eeva 

Ignatius sanoo. 

Aito lonkero pian miltei kaikkien Systembolagetien hyllyillä Ruotsissa 

Keväällä 2015 alkanut menestystarina Ruotsissa jatkuu. Systembolagetin 

vakiovalikoimaan nousun  jälkeen aito lonkero, joka on Suomessa Alkon myydyin 

tuote, nousi nopeasti yhdeksi kategoriansa myydyimmäksi tuotteeksi Ruotsissa. 

Tämän jälkeen myynnit ovat kasvaneet niin vakuuttavasti, että 1.12.2016 alkaen aito 

lonkero tulee löytymään jo lähes kaikista Systembolaget-ketjun myymälöistä.  

 

Lisätietoja: Eeva Ignatius, tuotepäällikkö, Hartwall, puh. +358 40 755 0740, 

eeva.ignatius@hartwall.fi  

Median yhteydenotot: Hanna Leppäniemi, viestintäpäällikkö, Hartwall, puh. +358 

400 998133, hanna.leppaniemi@hartwall.fi 

Kuvat: http://mediapankki.hartwall.fi/?cart=3715-agcgfkbejc&l=FI 
 

Hartwall Original Long Drink  

Hartwall Original Long Drink on maailman ensimmäinen lonkero. Helsingin olympialaisiin vuonna 

1952 kehitetty aito lonkero, klassinen ginidrinkki hurmasi olympiaturistien ohella suomalaiset – 
ja hurmaa yhä edelleen vuodesta toiseen. Aidon lonkeron löydät verkosta 
www.originallongdrink.com sekä sosiaalisesta mediasta https://twitter.com/originallongd, 

www.facebook.com/aitolonkero ja https://instagram.com/originallongdrink.  

Oy Hartwall Ab 

Hartwall on juoma-alan kasvava suunnannäyttäjä. Valmistamme suomalaisten rakastamia 
juomia arkeen ja juhlaan. 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. Edistämme vastuullista juomakulttuuria. Toimimme 

aktiivisesti ympäristön hyväksi ja korostamme lähituotantoa. Ilman Hartwallia Suomi olisi 
kuivempi paikka elää. www.hartwall.fi 
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