
 

Oy Hartwall Ab, Hiomotie 32, 00370 Helsinki  

Y-tunnus 0213454-7 

www.hartwall.fi                                                                                                  

 

Lehdistötiedote 26.2.2015    1 (2) 

 

Hartwall tuo markkinoille täysin uudenlaisen energiaa antavan juoman – 
Novelle Vire saa suomalaiset taas jaksamaan 

 
Novelle Vire® on erikoisjuoma, jonka myötä Suomen 

juomamarkkinoille syntyy kokonaan uusi juomakategoria. 
Uutuusjuoma tarjoaa luonnollisemman vireen, ja toisin kuin muut 
piristävät juomat – se myös virkistää. Seitsemän juomakategoriaa 

taklaava Novelle Vire lanseerataan maaliskuussa 2015. 
 

Suomalaisten kiinnostus luonnollisuuteen, terveyteen ja hyvinvointiin on 
edelleen kasvussa. Myös kuluttajien kiihtynyt elämänrytmi vaatii piristystä 
helposti ja nopeasti. Näiden tarpeiden täyttävää juomaa ei Suomen 

markkinoilla ole nähty – ennen Novelle Vire -juoman lanseerausta. 
 

Novelle Vire tarjoaa vaihtoehdon seitsemälle eri juomalle, joita tällä 
hetkellä käytetään piristymiseen: kahvit, teet, jääteet, mehut, 
hyvinvointijuomat, energiajuomat sekä virvoitusjuomat. Novelle Vire onkin 

juomien todellinen supersankari: se ei korvaa mitään aiempaa 
tuotekategoriaa, vaan luo täysin omansa. 

 
”Iltapäivät ovat usein niitä hetkiä, jolloin kaivataan pientä lisäenergiaa ja 
esimerkiksi kahvin sijaan halutaan jotain raikasta ja piristävää. Novelle 

Vire ei ainoastaan piristä, vaan myös virkistää helposti, raikkaasti ja 
maukkaasti. Muilla erikoisjuomilla ei ole samanlaista vaikutusta”, toteaa 

tuotepäällikkö Tea Ijäs Hartwallilta. 
 

Novelle Vire -juomien piristävä vaikutus on peräisin vihreistä, 
paahtamattomista kahvipavuista saatavasta luontaisesta kofeiinista. 
Yhdessä puolen litran Novelle Vire -pullossa kofeiinia on kahvikupillista 

vastaava määrä (16 mg/100 ml). 
 

Kehitetty yhteistyössä suomalaisten kanssa  
 
Uutuustuotteiden kehitys tapahtuu Hartwallilla tiiviissä yhteistyössä 

kuluttajien kanssa. Hartwallin juomissa korostuvat erityisesti luonnollisuus 
ja suomalaisten makumieltymykset. 

 
Hartwall lanseeraa Novelle Vire -juomiin mielenkiintoiset ja ajankohtaiset 
maut: tee-inkivääri sekä tee-sitrus. Maut kulkevat käsi kädessä 

luonnollisen, pehmeän ja virkistävän makumaailman kanssa. Novelle Vire 
sopiikin erinomaisesti aikuiseen makuun. Vire on myös terveellinen 

vaihtoehto, sillä se sisältää kaloreita vain keskikokoisen appelsiinin verran 
(19 kcal / 100 ml). 

 

Novelle Vire -juomat myydään 0,5 l pakkauksissa. Novelle Vire on 
ennakkomyynnissä R-Kioskeilla kautta maan 20.2. alkaen ja saatavilla 

muutoin maaliskuun puolivälistä lähtien. 

http://www.hartwall.fi/
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 Novelle juhlii 25-vuotistaivaltaan 

 
Hartwall Novelle juhlii tänä vuonna 25-vuotista taivaltaan Suomen 
suosituimpana kivennäisvetenä. Uudenlaisten juomakategorioiden 

synnyttämisessä ja menestyksekkäässä luomisessa Hartwall Novelle on 
kartuttanut kokemusta koko historiansa ajan.  

 
Vuonna 1990 lanseerattu Hartwall Novelle oli Suomen markkinoiden 
ensimmäinen matalahiilihappoinen ja suolaton kivennäisvesi. Novelle-

tuoteperhe on vuosien varrella kasvanut myös muilla suomalaisten suuhun 
sopivilla suosikeilla, kuten Novelle Kuplamehuilla sekä Novelle Plus -

lisäarvovesillä. Novelle Plus -juomat ovatkin yksi suomalaisen 
elintarvikealan suurista menestystarinoista.  

 

”Novelle Plus -juomien menestyksen taustalla on muista markkinoilla 
olevista juomista erottuvat, juuri suomalaiseen suuhun sopivat maut, 

mutta myös selkeät, hyvinvointiamme edistävät hyödyt. Nämä samat 
ajatukset ovat myös Novelle Vire -juomaperheen tuotekehityksen ja 

lanseerauksen taustalla”, Ijäs kertoo. 
 

 

Lisätietoja: Tea Ijäs, tuotepäällikkö, Hartwall, puh. 040 728 5034, 
tea.ijas(at)hartwall.fi 

Median yhteydenotot: Riikka Kallonen, yritysimagokoordinaattori, 
Hartwall, puh. 020 717 6250, riikka.kallonen(at)hartwall.fi 

Kuvat: http://mediapankki.hartwall.fi/?cart=2874-gmlgkdjffb&l=FI  

Novelle  

Hartwall Novelle on juomanautinto ikiaikaisten soraharjujen suodattamasta, raikkaasta suomalaisesta vedestä. 

Hartwall Novelle -juomaperheen uutuus Novelle Vire tarjoaa piristystä ja virkistystä päivään sisältämänsä luontaisen 
kofeiinin avulla. Novelle Plus -juomaperhe tukee jokapäiväistä hyvinvointia tarkoin valittujen vitamiinien sekä 

kivennäisaineiden avulla. www.novelle.fi  

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. www.hartwall.fi  

Avainsanat: Hartwall, Hartwall Novelle, Novelle Vire 
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