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Lehdistötiedote 3.2.2020 

 

 
 

Lonkeron odotettu uutuus paljastui: Original Long 

Shot on miedompi, pidennetty shotti 

 
 

Hartwall Original Long Drink -juomaperhe kasvaa nyt vahvemmalla tulokkaalla. Ginin 

ja greipin makuinen pidennetty shotti Hartwall Original Long Shot 

ennakkolanseerattiin perjantaina 31. tammikuuta julkistustapahtumassa sekä 

valikoiduissa baareissa ja ravintoloissa. Juoma rantautuu ravintoloihin laajemmin jo 

tästä viikosta alkaen.  

 

Aito betoni saa nyt rinnalleen uudentyyppisen juoman, kun 15,5 prosenttinen pidennetty shotti 

Hartwall Original Long Shot saapuu markkinoille. Ginin ja greipin makuinen uutuusjuoma tulee 

osaksi Alkon tilausvalikoimaa maanantaina 10. helmikuuta, ja Alkon myymälävalikoimaan 

20.4. Itämeren laivoille tuote tulee myyntiin helmikuun aikana. Jo nyt Long Shot löytyy 

valikoiduista ravintoloista.  

 

”Hartwall Long Shot saadaan laajempaan ravintolajakeluun jo tästä viikosta alkaen. Olemme 

erittäin ylpeitä uudentyyppisestä juomasta – tämä on meille ja lonkerolle iso avaus ja tiiviin 

kehitystyön tulos”, kertoo Hartwallin markkinointipäällikkö Eeva Ignatius. 

 

”Suomessa on perinteisesti skoolattu kuohuvalla kun jotain hienoa on jo tapahtunut. Tämä on 

kuitenkin muuttumassa ja uusi sukupolvi uskaltaa puhua ääneen hulluistakin haaveista. 

Suomalainen kulttuuri muuttuu ja myös juomakulttuurin pitää kehittyä. Me uskomme, että 

maljoja voi nostaa silloinkin, kun saavutuksista vasta haaveillaan. Long Shot onkin 

nimenomaan malja tulevaisuudelle”, jatkaa Ignatius. 

 

 

Renny Harlin ohjasi mainosfilmin 

 

Original Long Shotin mainoselokuvan on ohjannut Suomen 

kansainvälisesti menestynein ohjaaja Renny Harlin. Long Shot -

nimeä kantava mainoselokuva on Harlinin tulkinta Original Long 

Drinkin tarinasta Helsingin olympialaisista tähän päivään. 

Mainoselokuvassa on yhtymäkohtia myös Harlinin omaan uraan ja 

menneisyyteen. Filmi on kuvattu Helsingissä joulukuussa 2019 ja 

se on Harlinin ensimmäinen ohjaustyö Suomessa 1980-luvun alun 

jälkeen. Mainosfilmin kertojaäänenä toimii Harlin itse. 

 

Perjantaina julkaistun videon on katsonut jo yli 61 000 

suomalaista.  

http://www.hartwall.fi/
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Hartwall Original Long Shot 

 

Uutuus vastaa kuluttajilta tulleeseen toiveeseen vähemmän 

alkoholia ja sokeria sisältävistä juomista. 

 

• Long Shotin alkoholipitoisuus on 15,5 %  

• Juoman sokeripitoisuus on 75g/litra. Se sisältää sokeria 

selvästi vähemmän kuin muut saman kategorian juomat, 

joista monet ovat makeita liköörejä ja sisältävät sokeria yli 

100g/litra.  

• Harmaampi uutuus nautitaan jääkylmänä 6 senttilitran 

annoksena pakastinkylmästä lasista.  

• Juomassa ei ole hiilihappoa.  

• Maku on lonkerosta tuttu raikas sekoitus greippiä ja giniä. 

 

Filmi on katsottavissa Original Long Drinkin Youtube-

kanavalla: 

https://youtu.be/ABktWt3cf9Q 

 

Lisätietoja tuotteesta: 

http://www.originallongdrink.com/longshot 

 

 

Lisätietoja: Eeva Ignatius, markkinointipäällikkö, Hartwall, puh. 

040 755 0740, eeva.ignatius@hartwall.fi 

Median yhteydenotot: Hanni Marin, viestintäpäällikkö, Hartwall, 

puh. 040 862 1263 hanni.marin@hartwall.fi  

 
Hartwall Original Long Drink 

Hartwall Original Long Drink 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 

 
Oy Hartwall Ab 
Meidän tehtävämme on virkistää Suomea. Kun keho ja mieli virkistyvät, seuraa hyviä asioita. Hartwall on 
myös 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. 
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