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Sähäkkää silmälasimallia etsitään taas 

 
Suomen sähäkimmän silmälasimallin etsintä on jälleen käynnissä. Specsavers ja Suomen sähäkin 

silmälasimalli -kilpailun mentorina jo toista vuotta peräkkäin toimiva Krista Siegfrids hakevat 

uutta silmälasikasvoa, jossa yhdistyvät omaperäisyys, itsevarmuus sekä tietysti sähäkkä asenne. 

Kilpailun voittaja pääsee Kristan kanssa yllätysten täyteiseen Tukholmaan ja hyväntekeväisyys-

matkalle Tansaniaan. Kilpailuun voi osallistua 20.5.-16.8.2015 välisenä aikana Specsavers Optikko 

Facebook –sivuilla.  

Osana kansainvälistä Specsavers Spectacle Wearer of the Year – 

kisakonseptia järjestettävän Suomen sähäkin silmälasimalli -kilpailu on 

maailman ensimmäinen silmälasikilpailu, joka rohkaisee ihmisiä 

korostamaan tyyliään ja persoonallisuuttaan silmälasien avulla. Kilpailun 

keulakuvana nähdään Suomen valovoimaisimpiin tähtiin lukeutuva 

laulaja ja lauluntekijä Krista Siegfrids. Säteilevä ja persoonallinen Krista 

toimii kilpailijoiden mentorina läpi kisaprosessin aina I love me -

tapahtumassa järjestettävään finaaliin saakka. Kilpailun 

pääyhteistyökumppanina nähdään Tommy Hilfiger, joka vaatettaa 

Kristan sekä kilpailijat finaalin aikana. 

- On mielettömän hienoa olla mukana tsemppaamassa 

kisaajia jo toista kertaa. Viime vuoden kilpailu oli upea kokemus ja 

odotukset tälle vuodelle ovat korkealla. Toivon kilpailijoilta täydellistä 

heittäytymistä, sillä siten uudesta kokemuksesta saa eniten irti. Kisasta 

tulee jälleen huippukiva, Krista suitsuttaa . 

Suomen sähäkin silmälasimalli valitaan jo kahdeksatta kertaa 

Kahdeksatta kertaa järjestettävän Suomen sähäkin silmälasimalli -kilpailun voittajalle on luvassa huikeat 

palkinnot. Voittaja pääsee matkustamaan yhdessä kilpailun mentorin, Krista Siegfridsin, kanssa 

Tukholmaan, jossa he osallistuvat ainutlaatuiselle ja jännittävälle  ”Dinner in the Dark -illalliselle”. Kilpailun 

voittaja pääsee myös hyväntekeväisyysmatkalle Tansaniaan Specsaversin ja Vision For All -yhdistyksen 

silmälasilähettiläänä.  

 

- Hyväntekeväisyys on tärkeä osa Specsaversin arvoja ja siksi aina mukana viestintä ja PR –

tempauksissa. Lähdemme tänä vuonna kolmatta kertaa Tansaniaan hyväntekeväisyysmatkalle ja 

uskon, että tämä on tulevalle voittajalle ainutlaatuinen kokemus, kuvailee Specsaversin 

viestintäpäällikkö Irene Hernberg 

 

 



 

Uskaltaudutko mukaan? 

Kilpailu on avoin kaikille yli 18-vuotiaille miehille ja naisille, jotka rakastavat peilikuvaansa pokat päässään.  

Silmälasit ovat asuste ja kilpailuun rohkaistaankin hakemaan, vaikka ei olisikaan aktiivinen lasien käyttäjä – 

riittää, että silmälaseilla säväyttäminen kiinnostaa! 

Kilpailuun voi ilmoittautua 20.5.–16.8.2015 välisenä aikana Specsavers Optikko Facebook -sivulla 

osoitteessa facebook.com/SpecsaversOptikko sekä kaikissa Suomen Specsavers Optikko -liikkeissä. 

Specsavers Optikko Facebook -sivulta löydät myös kilpailun mentorin terveiset kisaajille. Kisan uusimpia 

käänteitä voit seurata Facebook-sivulla sekä Instagramissa osoitteessa 

http://instagram.com/specsaversfinland. Kilpailuun liittyvää kuvamateriaalia löydät käyttämällä tageja 

@specsaversfinland sekä #sähäkinsilmälasimalli.  

Suomen sähäkin silmälasimalli 2015 -kisan finaali nähdään I love me -tapahtumassa Helsingissä 16.10.2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Krista Siegfrids vierailee kesäkuussa Specsavers Optikko -liikkeissä Vaasassa (1.6.) sekä Helsingin 

Foorumissa (6.6) tapaamassa kilpailusta kiinnostuneita – tule tapaamaan Kristaa ja ilmoittaudu mukaan 

Suomen sähäkin silmälasimalli -kilpailuun!   

Lisätietoja: 

Viestintäjohtaja Irene Hernberg, Specsavers Finland, 040 662 5866, irene.hernberg@specsavers.com 

Tytti Varila, PR- ja viestintätoimisto Marsaana Communications, 0400 629225, tytti@marsaana.com  

 

Kuvapyynnöt: 

Tytti Varila, PR- ja viestintätoimisto Marsaana Communications, 0400 629225, tytti@marsaana.com   

Specsavers Optical Group on maailman suurin yksityinen optisen alan yhtymä, jolla on yli 1 700 optikkoliikettä Iso-Britanniassa, 

Irlannissa, Alankomaissa, Espanjassa, Australiassa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Suomessa ja Uudessa-Seelannissa. Yhtymän 

kokonaisliikevaihto oli vuonna 2013 2,3 miljardia euroa. Optikot Doug ja Mary Perkins perustivat Specsaversin vuonna 1984, ja se 

on edelleen perheyritys. Suomessa Specsavers aloitti heinäkuussa 2007, ja ketjun liikeverkosto kattaa koko maan. 
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