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Hartwall tarjoaa juomaelämyksiä hiihdon MM-kilpailujen 
kisayleisölle 

Hartwall kansalliseksi tavarantoimittajakumppaniksi hiihdon MM-kilpailuihin 

Hartwallin juomabrändit näkyvät Lahden hiihdon MM-kilpailujen aikana sekä kisa-
alueella että Lahden ravintoloissa. Kisa-alueella Hartwall vastaa sekä VIP- että 

yleisöravintoloiden juomatarjonnasta aina vesistä ja virvoitusjuomista 
panimotuotteisiin ja muihin alkoholijuomiin. Lisäksi Lahden Kauppatorilla on suuri 
juhla-alue, jossa tarjoillaan Hartwallin juomia.  

Hartwallin juomabrändeistä mukana ovat Hartwall Novelle -vedet ja Hartwall Original 
Long Drink sekä perinteikäs Lahden Erikois –olut, joka palaa Hartwallin valikoimiin 

tänä keväänä. Kisayleisö pääsee tutustumaan nostalgiseen olueen ensimmäisten 
joukossa, sillä se ennakkolanseerataan MM-kilpailujen yhteydessä. 

”Hiihdon MM-kilpailut Lahdessa ovat Suomen tärkein kansainvälinen urheilutapahtuma 

vuonna 2017. Kisakaupunki Lahti on samalla Hartwallin tuotteiden kotipaikka, jossa 
ylpeydellä valmistamme suomalaisten rakastamia juomia. Hartwall haluaa olla 

juomillaan mukana rakentamassa elämyksiä ja kokemuksia siellä, missä kuluttajat 
viihtyvät. Hiihdon MM-kilpailut ovat jälleen kerran hieno näyteikkuna 

juomabrändeillemme. Pääsemme samalla kertomaan nostalgisen Lahden Erikois  
-oluen uudesta tulemisesta sekä näyttämään osaamistamme tapahtumien 
rakentamisessa”, kertoo Seppo Salkoharju, Hartwallin ravintolakanavan 

myyntijohtaja. 

Hartwallilla on pitkä historia yhteistyökumppanina hiihdon MM-kilpailuissa vuodesta 

1978 alkaen. 180-vuotias Hartwall on vahva paikallinen toimija Lahden seudulla, jossa 
sijaitsee sen vuonna 2003 avattu huippumoderni tuotantolaitos ja logistiikkakeskus. 
Hartwall on Lahden kymmenenneksi suurin työnantaja ja hartwallilaisia työskentelee 

Lahdessa noin 370.  

Hiihdon MM-kilpailut järjestetään Lahdessa 22.2.-5.3.2017. 

Kuvat ja lisätiedot: 
http://mediapankki.hartwall.fi/ 
http://www.lahti2017.fi/medialle 

 
Lisätietoja:  

Hanna Leppäniemi, viestintäpäällikkö, Oy Hartwall Ab, p. 0400 998 133, 
hanna.leppaniemi@hartwall.fi 

http://mediapankki.hartwall.fi/
http://www.lahti2017.fi/medialle
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Mikko Saarinen, myyntijohtaja, Pohjoismaisten hiihtolajien MM-kilpailut, p. 0400 

431 207, mikko.saarinen@lahti2017.fi 
 
 
Pohjoismaisten hiihtolajien MM-kilpailut 

Pohjoismaisten hiihtolajien MM-kilpailut järjestetään historiallisen seitsemännen kerran 

Lahdessa 22.2.-5.3.2017. 700 urheilijaa 60:sta maasta kilpailee maailmanmestaruuksista 

maastohiihdossa, mäkihypyssä ja yhdistetyssä.  
 

Lahti2017 on yksi Suomen 100-vuotisjuhlavuoden suurimmista tapahtumista ja se rakentuu 

vahvasti suomalaisin voimin ja rajoja rikkovan yhteistyön avulla. Lahti2017 luo yhdessä 

kumppaniensa kanssa uusia, vastuullisia ja kestäviä toimintatapoja, jotka näyttävät suuntaa 

tuleville kansainvälisille urheilutapahtumille. 

 

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.  

Edistämme vastuullista juomakulttuuria. Toimimme aktiivisesti ympäristön hyväksi ja 

korostamme lähituotantoa. Ilman Hartwallia Suomi olisi kuivempi paikka elää.  www.hartwall.fi 
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