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Finlayson innostaa pehmeisiin paketointitalkoisiin! 

Joulun trendikkäin paketti on kääritty kankaaseen 
 

Finlaysonin joulukampanja haastaa hauskoihin paketointitalkoisiin. 
Trendikkäimmät lahjapaketit on tänä jouluna kääritty kauniisiin kankaisiin 
japanilaisen Furoshiki-perinteen tapaan. Finlaysonin valikoimasta löytyy upeita 
kankaita joulupaketointiin ja kampanjasivustolta helppoja ohjeita 
kangaspakettien tekemiseen.  
 

Jouluvalmisteluissa keskitytään tänä vuonna erityisesti paketointiin. Furoshiki-paketointi on 
joulun hitti ja hauskaa puuhaa esimerkiksi pikkujouluihin. Furoshiki on perinteinen japanilainen 
paketointityyli, jossa lahjat kääritään kankaisiin. Kankaaseen kääriminen on esteettinen ja 
ekologinen tapa tehdä kauniita lahjapaketteja.  
 

 

”Kannustamme miettimään lahjan sisällön lisäksi myös joulupaketin ulkonäköä ja 
käytännöllisyyttä. Finlaysonin kuosilliset puuvillakankaat sopivat mainiosti Furoshiki-
paketointiin. Kankaaseen kääriminen on hauskaa puuhaa, jossa rajana on vain oma 
mielikuvitus! Lahjan saajalle jää pala kaunista kangasta, jonka voi hyödyntää halutulla tavalla”, 
kertoo Finlaysonin markkinointipäällikkö Johanna Widomski.  
 
Finlayson tarjoaa joulun kampanjasivustollaan helppoja ohjeita Furoshiki-pakettien tekoon. 
Peruspaketin lisäksi ohjeita löytyy muun muassa pullon ja pientavaran paketointiin. 
 

Finlaysonin jouluvinkkejä myös Pinterestistä  
 
Finlayson on mukana nyt myös kuvapalvelu Pinterestissä. Pinterest-käyttäjät voivat käydä 
kurkkaamassa innostavia paketointi- ja lahjavinkkejä myös Finlaysonin kuvaseinältä.  
 
”Pinterest on Finlaysonille uusi ja tärkeä kanava, koska palvelussa korostuu visuaalisuus. 
Lähdimme rohkeasti mukaan viemään Finlaysonin kuvamaailmaa ja vinkkejä esteettisyydestä 
ja kodinlaittamisesta kiinnostuneille käyttäjille”, Widomski toteaa.  
 
Verkon lisäksi joulukampanja näkyy Finlaysonin myymälöissä. Myymälöissä jaetaan jouluista 
Elefantti-tyylisalkkua, josta löytyy Furoshiki-paketointiohje. Myymälästä saa myös apua 
paketointiin, lahjavinkkejä sekä tietysti kankaita paketointia varten. Lisäksi 30.11.−24.12. 
välisenä aikana kaikista Finlaysonin myymälöistä ostetuista Finlayson-pussilakanoista (ei 
koske J.F. by Finlayson -mallistoa) saa 20 prosenttia alennusta. Finlaysonin verkkokaupan 
viimeinen ostopäivä joulutoimituksiin on 16.12. 
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Tutustu Furoshiki-paketointiin ja helppoihin ohjeisiin: www.finlayson.fi/joulu 
 
Seuraa Finlaysonia Pinterestissä: http://pinterest.com/finlaysonoy/  
 
 
Lisätiedot:  
 
Johanna Widomski, markkinointipäällikkö (Verkko & PR), Finlayson Oy 
p. 020 721 3581 tai sähköposti johanna.widomski@finlayson.fi  
 
 
Kuva- ja kuvauslainapyynnöt: 
 
Kaisa Neittaanmäki, Viestintätoimisto Manifesto 
p. 050 347 7744 tai sähköposti kaisa.neittaanmaki@manifesto.fi 
 
Tiedotteeseen liittyvät kuvat ovat ladattavissa suoraan osoitteesta: 
http://media.digtator.fi/digtator/public/aeda28e756fccb2ec120e6b6eb468113/  

 
Finlayson on ollut vuodesta 1820 suomalainen tekstiilialan edelläkävijä, joka suunnittelee ja valmistaa 
korkealaatuisia sisustustekstiilejä sekä nukkumiseen liittyviä tuotteita Finlayson- ja Familon-brändin alla. 
Finlaysonilla on yhteensä 22 omaa myymälää, tehtaanmyymälää ja shop-in-shopia Suomessa, Venäjällä ja 
Baltiassa. Lisäksi tuotteita on saatavilla verkkokaupasta sekä hyvin varustelluilta jälleenmyyjiltä kautta maan. 
Finlaysonin palveluksessa vuonna 2011 oli noin 300 henkilöä ja konsernin liikevaihto oli noin 50 miljoonaa euroa. 
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