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Annan Aarteet -blogi voitti Pattex Blog Award -

kilpailun 
 

Annan Aarteet -blogin kirjoittaja sekä kantava voima, lahtelainen Anna Tompuri selviytyi 

voittajaksi Pattex Blog Award -blogikilpailussa. Kyseessä on uusi blogikilpailu, joka on 

suunnattu innokkaille DIY-harrastajille. Pattexin arvovaltainen raati valitsi Annan Aarteet -

blogin voittajaksi tiukassa kilpailussa, joka poiki monia hienoja, luovia ja käytännöllisiä töitä. 

Voittaja valittiin yleisöäänten ja tuomariston päätöksen perusteella.  

 

Pattex on jo yli 50 vuoden ajan tarjonnut suomalaisille tee-se-itse-harrastajille tuotteita, joiden avulla 

työskentely on mukavaa, vaivatonta ja ennen kaikkea helpompaa. Kesäkuussa 2014 Pattex käynnisti 

ensimmäistä kertaa Pattex Blog Award -kilpailun, jonka tarkoituksena on juhlistaa taitavia ja inspiroivia 

DIY-bloggaajia. Viidestä finaaliin valitusta bloggaajasta Annan Aarteet -blogi erottui joukosta edukseen 

monipuolisilla ja kekseliään yksinkertaisilla töillä.  

 

Pattexin valintakriteereinä kilpailijablogien suhteen oli, että blogeissa on luovia ja inspiroivia vinkkejä 

lukijoille ja, että blogeissa on esitelty monipuolisesti erilaisia projekteja aina pienestä askartelusta 

suurempiin sisustusvinkkeihin.   

 

Kuinka Pattex Blog Award -kilpailu toimii? 

Kilpailu käynnistyi kesäkuun alussa ja kesti viiden viikon ajan. Pattexin 

asiantuntijoista koostuva raati valitsi voittajan viiden finalistin joukosta 

kilpailutöiden ja blogien saamien yleisöäänten perusteella.   

Voittajaksi valittiin Annan Aarteet -blogi, ja sen takana oleva Anna 

Tompuri saa Pattex-tuotepalkinnon lisäksi kahden hengen matkan 

majoituksineen Saksan Frankfurtissa tammikuussa 2015 järjestettävään 

suureen DIY-harrastajien Creative World -tapahtumaan. 

– Jokainen kilpailun upeista finalistibloggaajista vakuutti meidät jakamalla 

inspiroivia ja luovia vinkkejä lukijoilleen persoonallisella ja oman blogin 

tyyliin sopivalla tavalla. Annan aarteet -blogi kuitenkin nousi esiin joukosta 

luovuudellaan ja monipuolisella ilmaisullaan, ketrtoo Gaetano Cappello, 

Pattexin Nordic Brand Manager. 

 

Vielä kerran paljon onnea Annalle Pattexin puolesta! 

 

Annan Aarteet -blogista 

Kirjoittaja: Anna Tompuri 

Asuinpaikka: Lahti 

http://www.pattex.fi/
http://creativeworld.messefrankfurt.com/


 

 

Ikä: 31 

Vinkki lukijoille: Säästä! Säästä kaikkea mahdollista, napit, nauhat, muoviesineet, vanhat kirjat. Ikinä 

et tiedä mihin projektiin niitä tarvitset. Kokeile! Saattaa olla, että epäonnistut, mutta seuraavalla 

kerralla onnistuu varmasti. Epäonnistuneistakin tekeleistä voi tulla inspiraatio siihen täydelliseen 

lopputulokseen. 

 

Tutustu Annan Aarteet -blogiin osoitteessa http://annanaarteet.blogspot.fi/ 

 

Muut Pattex Blog Award -kilpailun finalistit: 

Tee-se-itse-naisen sisustusblogi: http://tee-se-itse-sisustusideat.blogspot.fi/  

Pientä kivaa:  http://pientakivaa.blogspot.fi/  

Janen himassa: http://janenhimassablogi.blogspot.fi/ 

Onnellinen Oliivi -blogiin osoitteessa  http://www.onnellinenoliivi.blogspot.fi/ 
 

Lisätietoja: 

Gaetano Cappello 

Nordic Brand Manager 

Puh: +46 10 480 7687 

Matkapuhelin:+46 70 5376944 

Sähköposti: gaetano.cappello@henkel.com 

 
Pattex-liimatuotteet kuluttajille ja  ammattilaisille – www.pattex.fi 

Henkel toimii ympäri maailman johtavien tavaramerkkien ja teknologioiden parissa kolmella toimialalla: Beauty Care, pyykinpesu ja 

kodinsiivous sekä liima, tiiviste ja pintakäsittely. Yritys perustettiin vuonna 1876, ja sillä on nykyisin markkinajohtajan asema kuluttaja-

asioissa sekä teollisuudessa tunnettujen tavaramerkkien, kuten Schwarzkopf, Barnängen Loctite ja Pattex, parissa.  Henkelillä on noin 

47 000 työntekijää, ja se raportoi vuonna 2013 16 400 miljoonan euron liikevaihdosta ja 2 500 miljoonan euron voitosta. Henkel on 

listattu Saksan pörssiin DAX:iin.  Henkel Nordenilla on noin 430 työntekijää liikevaihdon oltua 213 miljoonaa euroa vuonna 2013. 
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