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Hartwall mukana Flow Festivalilla isommin kuin 
koskaan ennen 
 

Tänä kesänä Hartwall tuo Flow Festivaliin monipuolisemman ja 

näyttävämmän kattauksen kuin ikinä aiemmin. Flow Festival on monelle 

kesän huipennus, ja festivaalilta odotetaan aina uusia elämyksiä. Hartwall on 

Flown pääyhteistyökumppanina jo neljättä kertaa, ja joka vuosi tarjolla on 

jotain uutta ja yllättävää. 

 

Suvilahteen saapuville festivaalivieraille on tulevana viikonloppuna tarjolla 

ennätysmäärä elämyksiä cocktaileista luomusamppanjaan ja erikoisoluista vesibaariin.  

 
”Haluamme aina ylittää kävijöiden odotukset. Tänä vuonna tarjolla on kaikkien aikojen 

kattaus. Meiltä Flowssa näkyy klassikkojuomien lisäksi etenkin taidokas ruuan ja 

juoman yhdistäminen, laadukkaat cocktailit, rento nautiskelu, luomujuomat ja 

vegaanisuus. Festareilla debytoi myös uusi omenasiideri, Orchard Thieves”, hehkuttaa 

Hartwallin tapahtumavastaava Juha Korvola.  

 

Pääyhteistyökumppanina gluteeniton luomuolut Lapin Kulta Pure 

 

Lapin Kulta Pure on Flow Festivalin pääyhteistyökumppani jo toista vuotta. Viime 

vuonna raikas, gluteeniton luomuolut oli tapahtumassa menestys. 

 

”Lapin Kulta Pure tulee näkymään Flow Festivaleilla monella tavalla. Isoin juttu on 

Lapin Kulta Red Arena, jossa nähdään useita kiinnostavia artisteja, kuten Alma, 

Charlotte Gainsbourg ja St. Vincent. Lapin Kulta tuo raikkaan tuulahduksensa myös 

päälavan lähelle isolla Lapin Kulta Pure -baarilla, joka on varmasti vaikuttava näky 

illan hämärtyessä. Myös legendaarinen Original Long Drink on mukana täysin uudella 

ja kekseliäällä tavalla”,  Korvola vinkkaa. 

 

Juha Korvolan tärpit Flow Festivalille: 

 

- Novelle Recharge Bar on tehty latautumista ja nautiskelua varten. Sinne 

kannattaa suunnata kippistelemään hyvinvointivedellä ja lepäämään ennen 

seuraavaa keikkaa.  

- Hartwallin erikoisoluita on tänä vuonna tarjolla enemmän kuin koskaan 

aiemmin. Tätä on toivottu meiltä kovasti, ja tuomme ylpeinä laajan 

erikoisolutvalikoiman Flowhun. 

- Flowssa on mahdollista nautiskella myös uutta omenasiideriä, sillä 

syksymmällä kauppoihin saapuva Orchard Thieves -siideri tekee 

debyyttinsä festivaaleilla. Seuraamalla ketun jättämiä käpälänjälkiä löytää 

mehukkaan siideribaarin − #followthefox ! 

- Alueen viinibaareissa työskentelee Hartwallin viiniasiantuntijoita, jotka ovat 

valikoineet listalle alueen ravintoloiden annoksiin erityisen hyvin sopivia 

viinejä. He antavat mielellään viinisuosituksia festarivieraille. 

- Cocktaileja pääse kilistelemään mm. Tanguerayn G&T -baarissa ja Bulleit 

Cocktail Barissa, jossa voi siemailla vaikka mojiton rukiista viskiserkkua. 

 

http://www.hartwall.fi/
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Flow Festival järjestetään Helsingin Suvilahdessa 10.-12.8.2018. 

Lisätietoja: Juha Korvola, tapahtumavastaava, Hartwall, puh. 040 359 2988, juha-

matti.korvola@hartwall.fi  

Median yhteydenotot: Elina Lehmusto, viestintäpäällikkö, Hartwall, puh. 040 5696 

043, elina.lehmusto@hartwall.fi  

 
Oy Hartwall Ab 

Hartwall on juoma-alan kasvava suunnannäyttäjä Suomessa. Valmistamme suomalaisten 
rakastamia juomia arkeen ja juhlaan. Hartwallin tunnetuimmat tuotemerkit ovat Hartwall Jaffa, 

Hartwall Novelle, Lapin Kulta, Karjala ja Hartwall Original Long Drink. Olemme myös Heineken ja 
Pepsi -brändien yhteistyökumppani Suomessa.   

Hartwallin moderni tuotantolaitos sijaitsee Lahdessa, lähdevesipullottamo Karijoella ja 
pääkonttori Helsingissä. Rakastettujen klassikoiden ja innovatiivisten uutuuksien parissa 
työskentelee 700 hartwallilaista, välillisesti työllistämme Suomessa 11 000 ihmistä. Olemme osa 
tanskalaista Royal Unibrew -konsernia. Edistämme vastuullista juomakulttuuria. Toimimme 
aktiivisesti ympäristön hyväksi ja korostamme lähituotantoa. Ilman Hartwallia Suomi olisi 

kuivempi paikka elää. www.hartwall.fi 
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