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Hartwall ja Miltton Group laajaan yhteistyöhön 
 
Suomalaisten arvostama perinteikäs juomatalo Hartwall ja Miltton Group aloittavat laajan 
yhteistyön. Viestintäyhteistyö koskee Hartwallin vaikuttaja-, yritys-, tuote-, media- sekä 
vastuullisuusviestintää. Hartwall kilpailutti viestintätoimistopalvelunsa syksyn aikana. 

”Hartwall on yksi arvokkaimmista ja perinteisimmistä bränditaloista, joten valituksi tuleminen oli 
hieman kuin maajoukkueeseen pääseminen – kunnia-asia”, sanoo Miltton Groupin osakas ja 
strategiajohtaja Fredrik Heinonen. 

”Viestintä on meille liiketoimintaa keskeisesti tukeva strateginen elementti. Olemme iloisia 
aloittaessamme yhteistyön Milttonin kanssa. Milttonilla on todella skarppi ja eteenpäin katsova ote 
viestinnän monimuotoistuvaan kenttään. Hartwall on juoma-alalla innovatiivinen edelläkävijä ja 
koemme, että saamme strategiseksi partneriksi yrityksen, jolla on samat arvot ja draivi kuin meillä”, 
sanoo Hartwallin Head of Communications Petra Gräsbeck.  

Uusi ote vaikuttajaviestintään 
Valintaan vaikutti paitsi Miltton Groupin palvelujen kokonaisvaltaisuus myös yhtiön merkittävä 
panostus vaikuttajaviestintään. Miltton Networksin keskeisenä tehtävänä on vahvistaa Hartwallin 
yhteiskunnallista rajapintaa ja luoda energinen sekä ennakkoluuloton toimintamalli Hartwallin 
vaikuttajaviestintään. 
 
”Vaikuttajaviestinnän osalta meidän agendamme on läpinäkyvä ja avoin. Haluamme päästä paremmin 
mukaan keskusteluihin muun muassa työllisyysvaikutuksesta kotimaassa, paikallisesta tuotannosta ja 
panimoalan toimintaedellytyksistä”, kertoo Hartwallin lakiasiain ja yhteiskuntasuhteiden johtaja Pekka 
Lindroos. 
 
Hartwallin mukaan aktiivinen yhteiskunnallinen vuorovaikutus vaikuttaa myös liiketoimintaan. 
Muutoksia ollaan valmiita tekemään, jos se edistää vastuullista tuotteiden käyttöä. Jo nyt Hartwallilla on 
esimerkiksi vetäydytty aggressiivisesta oluen salkkukampanjoinnista ja tulevana vuonna panostetaan 
matala-alkoholipitoisiin tuotteisiin. Vaikuttajaviestintä ei myöskään ole yksisuuntaista: 
 
”Haluamme myös kuulla, mitä meiltä odotetaan ja toivotaan tulevaisuudessa. Oma tavoitteemme on 
kannattava kotimainen tuotanto ja vastuullinen juomakulttuuri”, Lindroos jatkaa. 
 
Lisätietoja:      
Hartwall, Petra Gräsbeck, Head of Communications, 040 528 8995 
Hartwall, Pekka Lindroos, johtaja lakiasiat ja yhteiskuntasuhteet, 040 500 9170 
Miltton Group, Fredrik Heinonen, osakas ja varatoimitusjohtaja, 040 550 0281 

Hartwall 
Hartwall on juoma-alan innovatiivinen suunnannäyttäjä. Hartwallin tuotevalikoimaan kuuluu oluita, siidereitä ja long drink -
juomia, pullotettuja vesiä, virvoitusjuomia, erikoisjuomia sekä tytäryhtiö Hartwa-Traden kautta viinejä ja muita alkoholijuomia. 
Tunnetuimmat tuotemerkit ovat Lapin Kulta, Karjala, Foster's ja Heineken -oluet sekä Hartwall Jaffa, Hartwall Novelle, Upcider ja 
Hartwall Original Long Drink.  

Hartwallin moderni tuotantolaitos sijaitsee Lahdessa. Lähdevesipullottamo on Karijoella Etelä-Pohjanmaalla ja pääkonttori 
Helsingissä. Hartwallilaisia on noin 900. Hartwall on osa Heinekenia, joka on Euroopan suurin ja maailman kolmanneksi suurin 
panimo volyymilla mitattuna 



 

 

                                                 

 

 
 
Miltton Group 
Miltton Group on Suomen johtava viestintätoimistoryhmä, jonka tytäryhtiöitä ovat Miltton ja Miltton Networks.  Ryhmän 
palveluksessa on noin 75 henkilöä ja sen myyntikate oli vuonna 2011 noin 4,5 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuodesta liki 20 
%. Miltton Groupin omistaa Helsingin pörssissä listattu sijoitusyhtiö Norvestia Oyj, toimitusjohtaja Mathias Järnström sekä kolme 
työntekijäosakasta. Miltton Networks on vaikuttajaviestintään erikoistunut asiantuntijaorganisaatio, jonka toimitusjohtajana 
toimii Jussi Kekkonen. 
 
www.miltton.fi      


