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Mediatiedote 11.10.2018  

Julkaisuvapaa 

Tiedotteeseen liittyvät kuvat ovat ladattavissa tekstin alla sijaitsevien linkkien kautta 

      

 

 

#explorewildtaiga: Mercedes-Benzin sisällöntuotantomatka Suomessa: 

 
Mercedes-Benz aloittaa uuden digitaalisen tarinankerronnan 
aikakauden, mukana luontokuvaaja Konsta Punkka ja G-sarja 
 

• Valokuvaaja Konsta Punkka ja italialainen elokuvaohjaaja Oliver Astrologo G-sarjalla Suomessa 

• 2600 kilometrin elämys- ja sisällöntuotantomatka Helsingistä Oulangan kansallispuistoon 

• Matkan seuranta alkaa tänään Facebook Messengerissä ja kestää 16. lokakuuta saakka 
 
 
Mitä syntyy, kun yhdistetään ikoninen maastoauto, kaksi luovaa ihmistä ja matka läpi suomalaisten 
ikimetsien ja kirkkaiden järvien? Tämä selviää tänään, kun Mercedes-Benz avaa Suomessa toteutetun 
sisällöntuotantoseikkailun tulokset kaikille Facebook Messengerissä osoitteessa 
http://mb4.me/MBJourneys 
 
Palvelussa voi seurata suomalaisen luontovalokuvaaja Konsta Punkan ja italialaisen elokuvaohjaaja- ja 
tuottaja Oliver Astrologon automatkaa Suomessa, alkaen Helsingistä ja päättyen Napapiirin kautta 
Oulangan kansallispuistoon Kuusamoon. Punkka ja Astrologo ajoivat 11 päivän aikana 2600 kilometriä 
Mercedes-Benzin G-sarjalla ja taltioivat suomalaista järvi- ja metsäluontoa sekä villieläimiä valokuviin, 
filmille ja videoblogeihin. Ensimmäiset vlogit avautuivat katsottaviksi jo 8. lokakuuta. 
 
 

http://mb4.me/MBJourneys
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Kahden luontoihmisen matka toteutettiin osana Mercedes-Benzin sosiaalisen median #explorewildtaiga-
kampanjaa, joka on autoteollisuudessa uusi tapa viestiä luonnosta ja ympäristöstä kiinnostuneille 
asiakkaille. ”Seuraajamme voivat olla mukana G-sarjan elämysmatkalla suomalaisissa ikimetsissä ja valita 
itse haluamansa kuvakulmat. Uusi MB Journeys Messenger-bottimme antaa seuraajien päättää itse, miten 
he haluavat seurata päivittäistä matkantekoa. Sen on melkein kuin matkustaisit G-sarjalla itse parhaan 
ystäväsi kanssa”, Mercedes-Benzin markkinointiviestinnän johtaja Natanael Sijanta sanoo. 
 
 
Mercedes-Benzin matkassa: intensiivistä lähikuvaa ja vaikuttavia maisemia 
 
Mercedes-Benzin interaktiivinen MB Journeys – Messenger-botti toimii 16. lokakuuta saakka. Käyttäjä voi 
valita itse halutun näkökulman ja päättää, kiinnostavatko häntä eniten valokuvat, videot tai muut tarjolla 
olevat viestintäformaatit. Aiheet vaihtelevat itse G-sarjasta ajoreitin maisemiin, tavattuihin villieläimiin ja 
kohdattuihin ihmisiin. Kuva- ja videosisällön aiheita on kaikkiaan 85 kappaletta. Konsta Punkka taltioi 
matkalla esimerkiksi Suomen eläimistön ”viisi suurta” eli suden, karhun, hirven, ilveksen ja ahman 
vaikuttaviin lähikuviin. Mercedes-Benz käyttää #explorewildtaiga-raportoinnissaan kaikkia sosiaalisen 
median vaihtoehtoisia alustoja kuten Facebookia, Instagramia ja Twitteriä. Esimerkiksi video matkasta, G-
sarjasta ja Konsta Punkasta on katsottavissa YouTubessa osoitteella http://mb4.me/wild-taiga-highlights 
 

http://mb4.me/wild-taiga-highlights
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Konsta Punkka on 21-vuotias luontokuvaaja ja seikkailija, jonka kuvia on julkaistu tiedotusvälineissä ympäri 
maailmaa. Hänen erityisalaansa ovat hurmaavat lähikuvat eri eläimistä kuten oravista, ketuista ja karhuista. 
Punkalla on Instagramissa yli miljoonaa seuraajaa. ”Tunnen Pohjois-Suomen todella hyvin, mutta toivon 
etten koskaan lakkaa ihastelemasta sen kauneutta. Luonnossa voi kulua päiviä tai viikkojakin, ja joka 
kerralla opin tuntemaan Suomen luontoa hieman paremmin. Tällä matkalla G-sarja oli minulle ihan 
täydellinen kumppani”, Punkka sanoo. Hänen kotisivunsa löytyvät osoitteesta www.konstapunkka.com 
 
Oliver Astrologo asuu Lontoossa ja Roomassa. Hän on tuottanut yli 15 vuotta sisältöä muoti-, auto- ja 
matkailualan tuotemerkeille ja yrityksille. Astrologo on erikoistunut tuottamaan liikkuvaa kuvaa digitaalisille 
alustoille. Hän on yksi sosiaalisen median kysytyimpiä videotuottajia. Hänen kotisivunsa löytyvät 
osoitteesta www.oliverastrologo.com 
 
 
Lisätietoja G-sarjasta ja Konsta Punkasta: 
 
Vlog 1: http://mb4.me/wild-taiga-vlog-1 
Vlog 2: http://mb4.me/wild-taiga-vlog-2 
 
 
Konsta Punkan haastattelu: 
 
http://mb4.me/wild-taiga-article 
 
 
Hashtag: #explorewildtaiga 
 
  
 
Tiedotteeseen liittyviä lisätietoja: 
Veho-konsernin media-arkisto, tiedotteet ja pienet kuvat löytyvät osoitteesta http://news.cision.com/fi/veho-oy-ab 
Lisätietoja myös www.veho.fi ja www.mercedes-benz.fi ja http://media.daimler.com/.  
Suuren resoluution kuvat tehtaan sivuilta http://media.daimler.com/ 
 
 
Lisätietoja: 
Pekka Koski, Veho Henkilöautot, lehdistöpäällikkö, puh. 0400 210 490, pekka.koski@veho.fi 
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