
Kimi Räikkösen legendaarinen sutkautus tekee paluun uudella
videolla
Hartwall Original® Long Drink -juoman ykköspaikalle kotimaan YouTubessa noussut mainosfilmi ”Live Original” saa nyt jatkoa.
Uudessa filmissä formulakuski Kimi Räikkönen tuo takaisin erään legendaarisimmista lausahduksistaan, Abu Dhabin 2012
osakilpailusta elämään jääneen sutkautuksensa: ”Just leave me alone. I know what I am doing”.

Lausahdus kiteyttää Kimin asenteen; asiat viedään maaliin omaan näkemykseen luottamalla ja pysymällä itselleen aitona. Samaan
asenteeseen pohjauu myös Original Long Drinkin kansainvälinen markkinointikonsepti, jonka lanseeraus käynnistettiin ensimmäisenä
Japanissa marraskuun alussa. Juomasekoitukset kiehtovat japanilaisia, ja ginin ja greipin yhdistelmä sopii hyvin paikalliseen makumaailmaan.
Katso uusin mainosfilmi: https://youtu.be/ghykrSCC03A

”Markkinointiviestinnän kärjiksi nostetut vahva pohjoismainen luontomaisema ja Kimin originelli persoona kiehtovat japanilaisia. Räikkönen on
aitoudensa siivittämänä noussut suureen suosioon japanilaisten formulafanien keskuudessa”, tuotepäällikkö Eeva Ignatius kertoo kampanjan
taustoja.

Viime viikolla lanseerattu mainosfilmi nousi usean päivän ajaksi YouTubessa trendaavien videoiden ykköspaikalle sadoilla tuhansilla
katselukerroilla. ”Filmi on huomattu Suomen rajojen ulkopuolella ja muutamassa päivässä sitä oli katsottu jo 157 maassa. On myös huippua,
että japanilaisten some-vaikuttajien kanssa tehty yhteistyö on tavoittanut tuhansia tykkääjiä”, Ignatius iloitsee.

Uusi filmi on jatkoa Live Original -filmille ja huumoria siihen tuo Kimin sutkautus. ”Sutkautus on niin legendaarista Kimiä ja siihen latautuu
valtavasti hyvää energiaa, joten sitä ei todellakaan voinut jättää käyttämättä”, Ignatius hehkuttaa.

Räikkösen ja Hartwall Original Long Drink -juoman yhteistyö on mitä luontevin kumppanuus. Hartwall Original Long Drink -juoma on Räikkösen
suosikkijuoma ja hän viihtyi mainoksen kuvauksissa. ”Kuvaukset tuntuivat luonnollisilta ja repliikkikin oli kuin omasta suustani”, Kimi
Räikkönen kommentoi.
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facebook.com/aitolonkero
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 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.
www.hartwall.fi


