
	  

	  
	  

	   	  
	   	  

	   	   	  

	  
	  

Lehdistötiedote 
Göteborg, 7. kesäkuuta 2016 
 
 

Libero antaa tunnustusta huomisen tähdille  
jalkapalloteemalla ja mainosfilmillä  
 
Pian alkavat jalkapallon EM-kisat Ranskassa ja olympialaiset Brasiliassa. Vuoden 
kahden suuren urheilutapahtuman yhteydessä Pohjoismaiden johtava vaippojen 
valmistaja Libero antaa tunnustusta huomisen tähdille rajoitetulla 
vaippamallistolla, jalkapalloteemalla ja hienolla mainosfilmillä, jossa lapset 
näyttelevät pääosaa. 

 
”Stars of Tomorrow” -niminen mainosfilmi on Momentum-mainostoimiston käsialaa. Se on 
suloinen kunnianosoitus urheilulle ja perinteisille jalkapallomainoksille, joita olemme 
nähneet vuosien varrella. Maailman suurimmat jalkapallotähdet ovat nyt vaihtaneet 
paikkaa huomisen tähtien kanssa. 
– Mielestämme filmi on äärimmäisen ihastuttava ja toivomme, että se tuo suurta iloa 
intensiivisen urheilukesän aikana. Tietenkin haluamme samalla nostaa esille 
kampanjaamme, sanoo Camilla Svensson. 
 
Samalla Liberon UP&GO- ja Comfort-vaipoissa 
lanseerataan jalkapalloaiheinen pohjoismainen 
kampanja. 
– Tämä on ensimmäinen kerta, kun vaippoja ja 
painatusta mukautetaan kunkin Pohjoismaan osalta. 
Vaikka vain Ruotsi ja Islanti pääsivät jalkapallon EM-
kisoihin, toivomme, että myös Norjassa, Suomessa ja 
Tanskassa iloitaan kampanjasta ja seurataan 
pohjoismaisten urheilijoiden edesottamuksia EM-
kisoissa ja olympialaisissa, sanoo Liberon Marketing 
Manager Camilla Svensson. 
 
Kampanja on suunnattu Liberokerhon jäsenille. He 
saavat mahdollisuuden kerätä vaippakoodeja ja voittaa 
joko maajoukkuebodyn tai maajoukkueasun, jonka 
selkään on painatettu lapsen nimi. Jalkapalloaiheinen 
vaippamallisto on saatavana Libero-vaippoja myyvissä 
liikkeissä. 
 
Lisäksi järjestämme Instagram-kilpailun (https://www.instagram.com/liberosuomi/), 
jossa huomisen tähdillä on joka viikko mahdollisuus tulla valituiksi Liberon 
jalkapallojoukkueeseen ja voittaa maajoukkueasu.  
 
”Stars of Tomorrow” -filmi on nähtävissä osoitteessa: 
 https://www.libero.fi/suomiedition 
 
 
Lisätiedot ja lehdistökuvat: 
 
Camilla Svensson 
Marketing Manager Libero 
 

”Stars of Tomorrow”: 
https://www.libero.fi/suomiedition 

	  



	  

	  
	  

	   	  
	   	  

	   	   	  

	  
	  

SCA HYGIENE PRODUCTS AB 
Puhelin +46 31 7461717 
Matkapuhelin +46 70 6026717 
camilla.svensson@sca.com 

	    
 
 
Tietoa Liberosta®  
Libero on valmistanut vaippoja 50 vuotta. Se on markkinoiden johtava vaippamerkki Pohjoismaissa. Kaikki Liberon vaipat ja 
lasten ihonhoitotuotteet ovat olleet Joutsenmerkittyjä vuodesta 2010 lähtien. Kaikki Liberon tuoteinnovaatiot kehitetään 
Göteborgissa yhtiön tutkimus- ja kehityslaboratoriossa. Libero kuuluu SCA:n hygieniatuotteiden tuotevalikoimaan.  
 
Tietoa SCA:sta 
SCA on johtava maailmanlaajuinen hygienia- ja metsäteollisuusyhtiö. Se kehittää ja valmistaa kestävästi 
hygieniatuotteita, pehmopaperia ja metsätuotteita. Tuotteitamme myydään noin 100 maassa. SCA:lla on monia vahvoja 
brändejä, mukaan lukien maailmanlaajuiset brändit TENA ja Tork sekä alueelliset brändit kuten Libero, Libresse, Lotus, 
Nosotras, Saba, Tempo, Vinda ja Zewa. Euroopan suurimpana yksityisenä metsänomistajana SCA pitää erittäin tärkeänä 
kestävää metsänhoitoa.  Yhtiö työllistää noin 44 000 henkeä, ja vuonna 2015 sen liikevaihto oli noin 115 mrd. SEK (12,3 
mrd. EUR).  SCA on perustettu vuonna 1929, ja sen pääkonttori sijaitsee Tukholmassa, Ruotsissa. SCA on listattu 
Tukholman pörssissä.  Lisätietoja SCA:sta on osoitteessa www.sca.com 
 
 


