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Löyly muuntautuu Harmaaksi rinteeksi – after ski -bileet keskelle
Helsinkiä Teflon Brothersin johdolla
Luulitko, että after skitä voi juhlia vain Alpeilla tai Lapissa? Hartwall Original Long Drink tuo Harmaa rinne -after skin Helsingin
ydinkeskustaan ja järjestää Löylyssä neljän Harmaa rinne -ilmaistapahtuman sarjan. Ensimmäistä, lauantaina 9.3. järjestettävää
tapahtumaa tähdittää huippusuosittu Teflon Brothers.

Helsingin Löylyssä juhlitaan after ski -tunnelmissa neljänä maaliskuun lauantaina. Ensimmäistä, 9.3, järjestettävää tapahtumaa tähdittää
huippusuosittu Teflon Brothers. We Love Helsinki DJ:t tanssittavat harmaata rinnekansaa jokaisena lauantaina. Ilmaistapahtumien pukukoodi
on asiaankuuluvasti afterski ja monodisco-tunnelmaan voi virittäytyä rinneravintolaksi muuntautuneen Löylyn terassipöydillä tanssimalla.
Keikkaa voi seurata ravintolan terassilta, joka nousee meren pinnasta laskettelurinteen tapaan.

”Hiihtokeskuksissa on kautta aikain ollut vihreitä, sinisiä, punaisia ja mustia rinteitä. Tänä vuonna annamme sille kaikkein hauskimmalle
rinteelle eli after skille oman värin, harmaan. Harmaaseen rinteeseen ja rakastettuun after ski -tunnelmaan pääsee mukaan nyt myös Helsingin
keskustassa”, kertoo Hartwallin markkinointipäällikkö Eeva Ignatius.

Harmaa rinne after ski -ilmaistapahtumat ovat luontevaa jatkoa marraskuussa vietetylle lonkeronharmaata säätä juhlistavalle Vuoden
harmaimmalle päivälle, joka kokosi Helsingin Allas Sea Poolille 6 600 juhlijaa. Vuoden harmainta päivää vietetään jatkossa marraskuun
kolmantena lauantaina.

Harmaa rinne näkyy myös historian ensimmäisessä erikoistölkissä

”Hartwall Original Long Drink on luonteva osa suomalaista after ski -kulttuuria. ”Harmaa rinne” on saanut inspiraationsa Original Long Drink -
tölkin logossa olevasta vuorenhuipusta sekä juoman tutusta, harmaasta väristä”, Ignatius kertoo.

Suomen epävirallinen kansallisjuoma tekee historiaa tuomalla keväällä kauppoihin kaikkien aikojen ensimmäisen erikoistölkkinsä. Rajoitetussa
erityiserässä tölkin ikoniset raidat tekevät pujottelurinteestä tutun mutkittelevan liikkeen. After ski -sesonkia juhlistavat erikoistölkit ilmestyvät
kauppoihin ympäri Suomen maaliskuun aikana.
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Hartwall Original Long Drink

Hartwall Original Long Drink on raikas sekoitus kehitettiin alunperin vuoden 1952 Helsingin olympialaisiin helpottamaan ravintolahenkilökunnan työtä janoisille turisteille
tarjoilemisessa. Juoma oli aikansa innovaatio: valmiiksi pullotettu drinkki, jonka uniikki maku syntyy suomalaisesta ginistä, greipistä ja maailman puhtaimmasta vedestä. Juomaa oli
tarkoitus valmistaa vain olympialaisten ajan, mutta suomalaiset rakastuivat siihen niin, että vaativat sen valmistuksen jatkamista myös kisojen jälkeen. Näin Original Long Drink loi
Suomeen maailmalla uniikin lonkero-juomakategorian.

Original Long Drink valmistetaan edelleen alkuperäisen vuoden 1952 reseptin mukaan ja tänä päivänä se on Alkon myydyin tuote. Original Long Drinkin nykyinen pakkausdesign
symboloi Helsingin Olympiastadionin juoksuradan raitoja ja muistuttaa meitä siitä, mistä aito lonkero sai alkunsa. Alkoholipitoisuus aidossa ginilonkerossa on 5,5 %, mutta
myynnissä myös vahvempia ja kevyempiä sekoituksia.  http://www.originallongdrink.com
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Meidän tehtävämme  on virkistää Suomea. Kun keho ja mieli virkistyvät, seuraa hyviä asioita.

Hartwall on virkistävä työpaikka ja kumppani. Hartwallilaisia on yhteensä 700 ja välillisesti työllistämme Suomessa 11 000 ihmistä. Moderni tuotantolaitoksemme sijaitsee Lahdessa,
lähdevesipullottamo Karijoella ja pääkonttori Helsingissä. Olemme osa tanskalaista Royal Unibrew -konsernia.

Tunnetuimmat tuotemerkkimme ovat Hartwall Jaffa, Hartwall Original Long Drink, Hartwall Novelle, ja Lapin Kulta. Olemme myös Heineken- ja Pepsi -brändien yhteistyökumppani
Suomessa. Edistämme vastuullista juomakulttuuria ja pidämme huolen siitä, että sekä juomamme että tekomme ovat hyviä. www.hartwall.fi


