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IKEA SKARPSILL -anjovispakkaus voitti Red Dot -
palkinnon ja kultaa Cannes Lions -festivaaleilla 
 
IKEA SKARPSILL -anjovispakkauksen muotoilu on voittanut kuluneen viikon aikana 
maailman kaksi suurinta muotoilukilpailua: Red Dot -palkinnon ja kultaa Cannes Lions 
festivaaleilla. 

Himoittu Red Dot -palkinto erinomaisesta laadusta ja designista myönnettiin Communication design 
2012 -sarjassa. Lisäksi IKEA SKARPSILL voitti kultaa Design Lions kategoriassa kansainvälisillä 
Cannes Lions -festivaaleilla, jotka kuuluvat mainos- ja luovien alojen arvostetuimpiin kansainvälisiin 
tapahtumiin. 

IKEA SKARPSILL on hyvä esimerkki siitä, mitä IKEA edustaa: ruotsalaisuutta, edullisuutta ja 
kekseliäisyyttä sekä sitä, että tuote- ja pakkaussuunnittelussa on aina mukana ripaus leikkimieltä. 

"Tavoitteemme oli hyödyntää perinteisen säilykepurkin ominaisuuksia mutta luoda pakkaus, joka olisi 
sekä moderni että IKEA-henkinen. Halusimme pakkauksen kuvan olevan muotokieleltään 
yksinkertainen ja kertovan sisällöstä yksinkertaisella tavalla", kertoo Nina Granath, joka 
työskentelee art directorina pakkauksen suunnitelleessa Stockholm Design Lab 
suunnittelutoimistossa. 

Vuonna 2006 IKEA lanseerasi elintarvikevalikoiman, jonka tuotteita myydään IKEA-tavaratalojen 
Herkkutoreilla. Nykyään valikoimassa on noin 150 elintarviketta lihasta ja merenelävistä juomiin, 
naposteltaviin ja jälkiruokiin. IKEA SKARPSILL on kevyesti maustettua ja suolattua anjovista, ja sillä 
on tärkeä rooli monien ruotsalaisten ruokien valmistuksessa, joista tunnetuin lienee 
janssoninkiusaus. 

"IKEA-elintarvikemalliston taustalla on halumme tarjota edullisesti hyvää ruokaa, jonka laatuun ja 
turvallisuuteen asiakkaamme voivat luottaa. Oma elintarvikevalikoima mahdollistaa sen, että voimme 
tarjota ainutlaatuisia ruotsalaiseen keittiöön perustuvia ruokatuotteita ja asettaa korkeat standardit 
laadulle, raaka-aineille ja kestävän kehityksen mukaisuudelle", IKEA Food Services AB:n 
toimitusjohtaja Edward Mohr kertoo. 

Lisätietoja: 
IKEA Oy: IKEA Food Specialist, Ilse Kuusinen, puh. 0400 768697. 
 
 
IKEA 
Ingvar Kampradin 1943 perustama IKEA tarjoaa laajan valikoiman hyvin suunniteltuja kodinsisustustuotteita niin edulliseen 
hintaan, että mahdollisimman monella on varaa niihin. Yrityksen tavoitteena on tarjota parempi arki meille tavallisille ihmisille. 
Tällä hetkellä 40 maassa toimii yhteensä 333 IKEA-tavarataloa, joista 293 on IKEA-konsernin omistuksessa. Viime vuonna 
IKEA-konsernin omistamissa tavarataloissa vieraili 626 miljoonaa kävijää, ja konserni työllistää 131 000 työntekijää. 



Suomessa on neljä IKEA-tavarataloa: Espoossa, Vantaalla, Raisiossa ja Tampereella. Seuraava IKEA-tavaratalo avataan 
Kuopioon kesällä 2012. IKEA Oy on valittu vuosina 2011 ja 2012 Suomen parhaaksi työpaikaksi Great Place to Work -
listauksessa. Lisätietoja osoitteesta www.IKEA.fi  

 

http://www.ikea.com/fi/fi/about_ikea/newsitem/www.ikea.fi

