
Hartwall Original Long Drink tekee historiaa Ruotsissa
Hartwall Original Long Drink® nousee 1.9.2015 alkaen Systembolagetin vakiovalikoimaan noin 300 myymälässä. Tuote
lanseerattiin Ruotsiin Systembolagetin tilausvalikoiman kautta huhtikuussa 2015. Viidessä kuukaudessa juoma on
vakinaistanut paikkansa Systembolagetin valikoimassa ja yli  kolminkertaistanut myymäläpeittonsa.

Original Long Drink -juoman myynti alkoi Ruotsissa huhtikuussa 2015, kun tuote saatiin paikallisen alkoholin jälleenmyyjän,
Systembolagetin, tilausvalikoimaan. Ensimmäisen myyntikuukauden aikana juoma myytiin loppuun myymälöistä ja se nousi
kategoriansa myydyimmäksi tuotteeksi. Syyskuun alusta alkaen Original Long Drink vakinaistaa paikkansa Systembolagetin
vakiovalikoimassa ketjun yli 300 myymälässä.

Aito lonkero on ollut todellinen myyntimenestys

- Yksittäisen tuotteen nouseminen Systembolagetin tilausvalikoimasta vakiovalikoimaan näin nopeasti on erittäin harvinaista.
Juomat kilpailevat valikoimapisteistä toisiaan vastaan eri kategorioissa ja lonkerolla on ollut kovat kilpakumppanit vastassaan.
Pelkästään vakiovalikoimaan pääseminen on kovan työn takana, joten noin 300 myymälän valikoimapeitto näin lyhyessä ajassa on
huikea suoritus,  kertoo Hartwallin vientijohtaja Matti Ristola.

Ruotsin lisäksi Hartwall solmi myös keväällä 2015 merkittävän jakelusopimuksen Alankomaiden suurimpiin kuuluvan
päivittäistavararyhmittymä Aholdin kanssa. Original Long Drink saatiin Alankomaissa myyntiin yli 600:an Albert Heijn -myymälään
ja samalla myös kymmeniin myymälöihin flaaminkielisessä Belgiassa. Alankomaissa aito lonkero on kaksinkertaistanut myyntinsä
keväästä.

- Aidolla Hartwallin lonkerolla on aina ollut erityinen paikka suomalaisten sydämissä. Nyt on hienoa seurata miten meidän rakas
raitapaitamme valloittaa myös maailmaa,  iloitsee Hartwall Original Long Drink -juoman tuotepäällikkö Eeva Ignatius.

Maailman ensimmäinen valmis juomasekoitus

Hartwall Original Long Drink on maailman ensimmäinen valmis juomasekoitus, joka kehitettiin vuonna 1952 Helsingin
Olympialaisiin helpottamaan ravintolahenkilökunnan työtä. Tuotetta oli alunperin tarkoitus myydä vain rajoitetun ajan, mutta
suomalaiset hurmaantuivat juomaan ja vaativat sen valmistuksen jatkamista. Tästä lähtien aito lonkero on valmistettu sen
alkuperäisreseptillä greippilimonaadista ja tarkoin tislatusta suomalaisesta ginistä.

Lisätietoja: Oy Hartwall Ab, tuotepäällikkö Eeva Ignatius, puh. 040 755 0740, eeva.ignatius(at)hartwall.fi

Median yhteydenotot: Oy Hartwall Ab, viestintäpäällikkö Taina Lampela-Helin, puh. 020 717 2100, taina.lampela-
helin(at)hartwall.fi



helin(at)hartwall.fi

Kuvat: http://mediapankki.hartwall.fi/?cart=3250-dajcbbmakj&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. www.aitolonkero.fi

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


