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Maailman ja ystävän väliin tarvitaan jotain pehmeää! 

 
Elefantti marssii uudessa värissä ystävänpäivänä 
 
Yllätä ystävä iloisesti 14.2. pehmeällä lahjalla. Alle on koottu Finlaysonin 
parhaimmat ystävänpäivälahjavinkit, joiden joukosta löytyy sopiva vaihtoehto 
jokaiselle ystävälle. Elefanttimarssi saa jatkoa, sillä hurmaava Elefantti-kuosi saa 
ystävänpäiväksi uuden vihreän värin. 
 

 
Lahjavinkki: Vihreä Elefantti hurmaa ystävän 
 
Finlaysonin Elefantti marssii ystävänpäivänä 
uudessa värissä. Raikas vihreä-valkoinen 
Elefantti voitti kuluttajaäänestyksen, joka 
järjestettiin Finlaysonin Facebook-sivuilla viime 
syksynä. Vihreä Elefantti keräsi 42 prosenttia 
annetuista äänistä ja koristaa nyt 
uutuuspussilakanoita. 
 
Uusi Elefantti saapuu Finlaysonin myymälöiden 
ja verkkokaupan valikoimaan viikolla 6 ja on 
saatavilla vain rajoitetun ajan. Vihreät Elefantti-

pussilakanat ovat mainio valinta ystävänpäivälahjaksi. Pussilakanasetin mukana saa 
toisen ylimääräisen tyynyliinan, jonka voi antaa vaikka ystävälle.  
 
Laina Koskelan Finlaysonille jo vuonna 1969 suunnittelema Elefantti on saavuttanut 
huikean suosion. Kevään toinen odotettu uutuusväri on mustavalkoinen.  
  

Lahjavinkki: Pikkutavarat järjestykseen Coronna-tuotteilla 
 
Finlaysonin valikoima kasvaa täysin uudenlaisella 
pientuotteiden kokonaisuudella. Kokonaisuuteen kuuluu arjen 
pikkutavaroille suunniteltuja tuotteita, muun muassa 
kangaskori, puhelinsuoja, penaali 
ja meikkipussi.  
 
 
Ilahduta ystävää esimerkiksi 
pienellä kernikankaisella Coronna-

kolikkokukkarolla tai Coronna-kangaskorilla, joka pitää 
kylpyhuoneen tavarat siistissä järjestyksessä. 
Klassikkokuosi Coronna miellyttää ajattoman designin 
ystävää. 
 

http://www.finlayson.fi/hakutulokset?q=elefantti&x=0&y=0
http://www.finlayson.fi/
http://www.finlayson.fi/tuote/80276-3435-01-10/Coronna-kernikori
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Lahjavinkki: Halimuumi sulattaa sydämen 
 

Finlaysonin Muumi-tuotteet ovat suosittuja vuodesta 
toiseen. Ystävänpäivälahjaksi sopii erityisesti ihana 
Halimuumi-tyynyliina, joka lämmittää ystävän mieltä. Se 
sopii hyvin lähetettäväksi myös ulkomailla asuvalle 
ystävälle.  
 
 

 
 
Lahjavinkki: Klassiset satiinit  
 
Ylellisistä unista pitävälle ystävälle hyvä lahjavalinta on 
Finlaysonin satiinipussilakanat. Tutut kuosit Uskolliset ja 
Lilja ovat saaneet uudet hempeät väritykset.  
 
 
 

 
Lahjavinkki: Pehmeyttä kylpyhuoneeseen 

 

Ystävän pehmoiseen pakettiin voi kääriä myös silkkiset 
Silmu-froteepyyhkeet. Ylellisen pehmeän tuntuiset 
Silmu-pyyhkeet valmistetaan pehmeästä puuvillasta ja 
nopeasti uusiutuvasta soijasta. Silmu-käsi- tai -
kylpypyyhkeistä ilahtuu 
erityisesti spa-tunnelmasta 
pitävä ystävä! 
 
 

 
 
 

 
Tiedotteessa mainittuja ystävänpäivälahjaksi sopivia 
tuotteita on saatavilla Finlaysonin myymälöistä, 
verkkokaupasta ja hyvin varustelluilta jälleenmyyjiltä 
kautta maan. Vihreät Elefantti-pussilakanat tulevat myyntiin viikolla 6 ja ovat saatavilla 
rajoitetun ajan vain Finlaysonin omista myymälöistä ja verkkokaupasta.  
 
Lisätiedot:  
 
Mailis Linnola, mallistopäällikkö, Finlayson Oy  
p. 020 721 3611 tai sähköposti mailis.linnola@finlayson.fi   
 
Johanna Widomski, markkinointipäällikkö (Verkko & PR), Finlayson Oy 
p. 020 721 3581 tai sähköposti johanna.widomski@finlayson.fi  
 
www.finlayson.fi 

http://www.finlayson.fi/tuote/60112-4482-01-10/Halimuumi-tyynyliina
http://www.finlayson.fi/tuote/60706-4444-04-06/Uskolliset-satiinipussilakanasetti
http://www.finlayson.fi/tuote/60700-4512-04-06/Lilja-satiinipussilakanasetti
http://www.finlayson.fi/hakutulokset?q=silmu&x=0&y=0
http://www.finlayson.fi/
mailto:mailis.linnola@finlayson.fi
mailto:johanna.widomski@finlayson.fi
http://www.finlayson.fi/
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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/633a4d57435e5388415c609ce09a891b/  
 
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. 
 
 
FINLAYSON – MAAILMAN JA IHMISEN VÄLIIN TARVITAAN JOTAIN PEHMEÄÄ 

mailto:kaisa.neittaanmaki@manifesto.fi
http://media.digtator.fi/digtator/public/633a4d57435e5388415c609ce09a891b/

