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Iittala laajentuu uusille markkinoille  
Uusi lippulaivaliike vahvistaa Iittalan johtajuutta skandinaavisen designin 
kotina 
 

Fiskarsin kansainvälinen brändi Iittala on tällä viikolla juhlistanut useita merkkipaaluja 

kansainvälisessä laajentumisessaan. Kiinassa avattiin ensimmäinen Iittala-kauppa 

Shenzhenissä, ja Iittalan toiminta Italiassa lähti vauhdikkaasti käyntiin showroomin ja 

ensimmäisen shop-in-shopin avaamisella Milanossa. Lisäksi Iittalan uudistettu lippulaivaliike 

Helsingin Esplanadilla vahvistaa brändin johtavaa asemaa skandinaavisen designin kotina  

– Iittala tuo ajatonta muotoilua kodin kaikkiin huoneisiin. 

 

Kiinan ensimmäisen Iittala-kaupan aukeaminen on osa Iittala-myymäläverkoston laajentumista 

Aasiassa. Iittala on rakentanut kuuden vuoden aikana Japaniin vahvan jalansijan ja ottanut viime 

vuosina ensiaskeleet myös Kiinassa avaamalla 16 shop-in-shopia. Uusi, 180 neliömetrin suuruinen 

kauppa sijaitsee Shenzhenissä, joka on yksi manner-Kiinan nopeimmin kasvavista ja varakkaimmista 

kaupungeista.  

 

Iittala lanseeraa keväällä 2014 ensimmäiset tuotteet, joiden suunnittelussa on otettu huomioon 

aasialainen ruokakulttuuri. Kuluttajien toivomia uusia osia tuodaan Taika-sarjaan, joka on yksi Iittalan 

tärkeimmistä astiasarjoista etenkin Aasiassa.  

 

Fiskarsin Italian maayhtiö on Fiskarsin toimintamallin mukaisesti kehittänyt Iittala-liiketoimintaa 

markkinoillaan vuoden 2013 alusta. Showroomin ja shop-in-shopin avaaminen Milanon arvostetulla 

Corso Monforte –ostoskadulla mahdollistaa nyt koko Iittala-valikoiman esittelyn sekä kaupalle että 

kuluttajille. Iittalalla on historiallisesti vahva yhteys Italiaan, sillä kansainvälisen brändin perustaa 

luotiin aikanaan Milanon Triennaleissa, joissa Iittalan merkittävät muotoilijat saivat kansainvälistä 

tunnustusta. 

 

Helsingissä Kaj Franckin 1950-luvulla alun perin esittelytilaksi suunnittelema lippulaivamyymälä on 

uudistettu täysin. Esplanadin lippulaivamyymälä on ensimmäinen uuden, kansainvälisen Iittala-

lippulaivakonseptin mukainen myymälä, jossa tuodaan entistäkin vahvemmin esille koko Iittalan laaja 

kokoelma, brändin muotoilutarina sekä laajentuva sisustustuotevalikoima. Iittala tarjoaa nykyisin 

tuotteita ruokailuun ja kodin sisustamiseen eri materiaaleissa. Tämän syksyn uudet sähkövalaisimet ja 

säilytysratkaisut vahvistavat Iittalan sisustustuotetarjontaa ja vievät brändin ajattoman muotoilun 

kaikkiin kodin huoneisiin.  

 

Iittalan myymäläkonsepti on kehitetty näyttämään muotoilusta kiinnostuneille kansainvälisille 

kuluttajille Iittalan koko valikoima. Inspiroiva myymälätila innostaa kuluttajia tekemään ovat valintansa 

ja yhdistelmänsä Iittalan tuotteista. Ensimmäinen Iittala-kauppa avattiin Helsingissä vuonna 2012, ja 

Iittalan kansainvälistä myymäläverkostoa on kehitetty siitä lähtien. Iittalalla on nykyään noin 200 

kauppaa, shop-in-shopia ja outletia Euroopassa, Aasiassa ja USA:ssa. 
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Fiskars tarjoaa kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Konsernin kansainväliset pääbrändit 
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ovat Fiskars, Iittala ja Gerber. Vuonna 1649 perustettu Fiskars on Suomen vanhin yritys ja on listattu 

NASDAQ OMX Helsingissä. Vuonna 2012 Fiskarsin liikevaihto oli 748 miljoonaa euroa ja 

henkilöstömäärä on noin 4 100 yli 20 maassa. www.fiskarsgroup.com. 

 


