
Vientimahdollisuuksia Amerikkaan selvitetään

Suomalainen olut ihastutti New Yorkissa
Koffin kevään uutuus Koff APA (American Pale Ale) kävi kuvausmatkalla craft-olutkulttuuristaan tunnetussa New Yorkissa. KOFF
APA päätyi kovimpaan mahdolliseen makutestiin alan ammattilaisten keskuudessa. Suomalainen APA herättikin niin suurta
kiinnostusta, että mahdollisia vientimahdollisuuksia selvitetään parhaillaan.

Kotimaassa saadun positiivisen palautteen rohkaisemana Sinebrychoff päätti laittaa tuotteen äärimmäiseen testiin
pintahiivaoluiden synnyinseuduilla, craft-olutkulttuuristaan tunnetussa New Yorkissa.  KOFF APAn huhtikuinen kuvausmatka
Manhattanille ja Brooklyniin piti siksi sisällään kuvausten lisäksi myös maistatuksia ammattilaisten keskuudessa.

Tuote sai loistavan vastaanoton ja sen todettiin olevan raikas vaihtoehto paikalliselle tarjonnalle. Markkinoinnin kuvausmatka
muuttuikin yllättäen vienninedistämiseksi, kun ravintoloitsijat maistamisen lisäksi haluaisivat suomalaisen APA:n heille myyntiin.

"Paikalliset oluet, etenkin länsirannikon suunnalla, pyrkivät viemään makua äärimmilleen ja tuntuu, että monet ovat alkaneet
vierastaa tätä trendiä. Tässä oluessa maku on tasapainoinen ja kaikki sen elementit toimivat saumattomasti yhteen", kertoo OTB:n
ja Post Office baarin omistaja, Alla Lapuschik. OTB on yksi aidoimmista Brooklynin craft-olut baareista, se ei NY Timesin
mukaan sorru liikaan kikkailuun tai turistien kalasteluun.

"APA pärjäisi paikallisille craft-oluille erityisesti kuumana kesäpäivänä juuri raikkautensa ansiosta", kommentoi toinen OTB:n
pitkäaikainen työntekijä, baarimikko Russel Williams.

APA-oluen raikkautta kiittelee myös laadukkaisiin amerikkalaisiin oluisiin keskittyneen Humboldt & Jackson baarin omistaja Sam
Nahid: "Superjuotavaa. Tuoksu on voimakas, mutta maku on silti pehmeä. En näe mitään syytä etteikö tätä pitäisi myydä täällä.
Ihmiset ostaisivat APAA jo pelkästä mielenkiinnosta suomalaista American Pale Alea kohtaan."

Tuleva kesäkausi voi siis olla suomalaisen olutosaamisen näytön paikka American Pale Alejen kotiseudulla.

"Tällä hetkellä selvitämme mahdollisuutta viedä Koff APAA Yhdysvaltoihin ja kartoitamme sopivia jakelukumppaneita, jotta
voisimme aloittaa jakelun paikallisille ravintoloille. Tavoitteenamme on aloittaa New Yorkin osavaltiosta, jossa tuotteelle oli selvää
tilausta ja katsomme mihin APAn tarina jatkossa kehittyy. Olisihan se hienoa tehdä suomalaisesta American Pale Alesta
menestystarina sen synnyinsijoilla Amerikoissa", toteaa Sinebrychoffin oluiden markkinointipäällikkö Johan Jakobsson.

Maaliskuussa lanseerattu Koff APA on suomalainen pintahiivaolut, jonka lähtökohtana on ollut yhdistää Koff-oluen raikkaus ja
Amerikan serkun vahva luonteikkuus. Se tehdään ilman kompromisseja käyttämällä reilulla kädellä amerikkalaisia Citra- ja Mosaic
-humalalajikkeita. KOFF APA sopii raikkautensa vuoksi loistavasti nautiskeluolueksi, mutta toimii erinomaisesti myös grilliruuan,
hampurilaisten ja äyriäisten seurassa tai tulisen ruuan kaverina.

Katso videokooste kommenteista Sinebrychoffin YouTubesta.
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Viestintäpäällikkö Laura Hinkkanen, 050 397 3810, laura.hinkkanen@sff.fi

______________________________________________________________________

196-vuotias Sinebrychoff on Suomen johtava oluiden, siidereiden sekä virvoitus- ja energiajuomien valmistaja, joka tarjoaa
myös kattavan valikoiman kansainvälisiä oluita ja yhteistyökumppaniensa kautta laajan valikoiman muita alkoholijuomia.
Sinebrychoff aloitti panimotoiminnan 1819 ja on tänään Pohjoismaiden vanhin panimo ja Suomen vanhin elintarvikealan
yritys. Sinebrychoff on osa kansainvälistä Carlsberg-konsernia ja The Coca-Cola Company yhteistyökumppani Suomessa.
www.sinebrychoff.fi.


