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Finlaysonille merkittävä lisenssisopimus – lähivuosina yli 60 uutta 

myymälää Hong Kongiin ja manner-Kiinaan 

Kodintekstiilivalmistaja Finlayson on solminut laajan lisenssisopimuksen hongkongilaisen 

tekstiiliyrityksen A-Fontane Ltd:n kanssa. Yhteistyön myötä Hong Kongiin ja manner-

Kiinaan avautuu lähivuosina vähintään 41 Finlayson-konseptimyymälää ja 21 shop-in-

shopia. Yhteistyö avaa Finlaysonin tuotteille ovet myös satoihin muihin myymälöihin. 

Finlayson ja A-Fontane suunnittelevat yhdessä Kiinassa myytävät mallistot. Yhteistyön myötä 

Finlayson-konseptimyymälöitä avataan lähivuosina vähintään 41. Myymälöiden ilme 

konseptoidaan yhteneväiseksi Finlaysonin Pohjoismaissa käyttämän myymäläilmeen kanssa. Nyt 

solmittu yhteistyö on kokoluokaltaan yksi merkittävimmistä suomalaisten design-alan yhtiöiden 

viime vuosina solmimista. 

Finlaysonilla on ollut lisenssikumppaneita Japanissa jo pitkään. Viimeisen puolentoista vuoden 

aikana Finlayson-tuotteet ovat saapuneet Korean markkinoille. Nyt solmittu sopimus on luonnollista 

jatkoa yrityksen vientistrategialle. Finlayson on systemaattisesti tehnyt vientiponnisteluja yhdessä 

5th Wave Brands -lisenssiagentin kanssa, ja nyt tehty sopimus on esimerkki toimivasta 

lisensointiohjelmasta. 

”Tämä on meille erittäin merkittävä avaus Aasian markkinoille. Vientistragiamme mukaisesti 

pystymme kasvattamaan brändimme tunnettuutta yhdessä arvostetun paikallisen kumppanin 

kanssa. Finlaysonin pohjoismainen ilme ja brändi tulevat näkymään vahvasti uusissa 

myymälöissä”, kertoo Finlaysonin viennistä vastaava johtaja Risto Voutilainen. 

Lisenssisopimuksen tulosvaikutus on Finlaysonille merkittävä. Sopimus on kaksiosainen, ja se 

sisältää kiinteän, myynnistä riippumattoman vuosittaisen korvauksen sekä myyntiin sidotun 

korvauksen. Kiinteän korvauksen kokonaismäärä on noin 2 miljoonaa euroa. Yhtiön alustava arvio 

myyntiin sidotusta palkkiosta on moninkertainen kiinteään palkkioon verrattuna. 

A-Fontane on monikansallinen yhtiö, joka on perustettu vuonna 1973. Yhtiö toimii lukuisissa 

maissa, pääalueenaan Hong Kong ja manner-Kiina, missä se tunnetaan johtavana 

korkealaatuisten kodintekstiilien sekä vuodetekstiilituotteiden valmistajana ja jakelijana. Myymälöitä 

A-Fontanella on Hong Kongissa 40 ja manner-Kiinassa 450. 

Nyt allekirjoitettu sopimus on voimassa vuoteen 2029 asti. Julkistetun solmitun sopimuksen lisäksi 

Finlayson neuvottelee usean muun hongkongilaisen ja mannerkiinalaisen valmistajan ja jakelijan 

kanssa tulevasta yhteistyöstä.  

Lisätiedot:  

Risto Voutilainen, viennistä vastaava johtaja, Finlayson Oy 

p. 050 329 4143 tai sähköposti risto.voutilainen@finlayson.fi 

www.finlayson.fi 

Instagram: Finlayson_est.1820 

Facebook: Finlayson 

Twitter: Finlaysonsuomi 
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Snapchat: finlayson_1820 

Vuonna 1820 perustettu Finlayson on yksi maamme vanhimpia yrityksiä. Skotlantilainen James 

Finlayson tupsahti vuonna 1820 Tampereelle, jossa silloin oli pari tuulen pieksemää tupaa ja 

valjastamaton koski. Muutaman vuosikymmenen kuluttua samalla paikalla oli Pohjoismaiden suurin 

teollinen yritys, jolla oli oma kirkko, sairaala, koulu ja palokunta. Tänä päivänä Finlaysonilla ollaan 

vakuuttuneita siitä, että ainoa oikea tapa kunnioittaa yrityksen historiaa, on toimia yhtä 

vastuullisesti, rohkeasti ja ennakkoluulottomasti kuin sen varhaiset omistajat. Finlaysonilla on 

Suomessa ja Ruotsissa yhteensä 16 omaa myymälää ja kolme shop-in-shopia. Lisäksi tuotteita on 

saatavilla verkkokaupasta sekä hyvin varustelluilta jälleenmyyjiltä kautta maan. Finlaysonin 

liikevaihto vuonna 2015 oli noin 23 miljoonaa euroa ja yrityksen palveluksessa oli vuoden lopussa 

noin 130 henkilöä. 

 

 

 


