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Fiskars har tilldelats utmärkelsen Årets varumärkesbyggare i Finland 

 

Finlands annonsörernas förbund har valt Fiskars till Årets varumärkesbyggare 2012. I sina 

motiveringar konstaterar förbundet att Fiskars är ett starkt, traditionellt brand, som är känt både i 

Finland och utomlands. Erkänslan och uppskattningen baserar sig långt på formgivningen som är en 

sömlös förening av funktionalitet och estetik.  

”Vi är glada över utmärkelsen. Fiskars-brandets framgång baserar sig på årtionden av målinriktad 

marknadsföring av konsumentprodukter på en stark hemmamarknad och numera allt mera 

internationellt. Fiskars har varit en del av den finländska konsumentens vardag i flera generationer, 

och dess ikoniska produkter har gått i arv från far till son och mor till dotter. Fiskars är inte ett 

stjärnskott byggt på stor reklambudget, utan en del av den finländska identiteten, och en del av 

vardagen. Det här utgör en bra grund för byggandet av Fiskars-brandets internationella tillväxt”, säger 

Max Alftan, Fiskars-koncernens strategidirektör. 

Så gott som varje finländare känner Fiskars och varumärket har hållit sin plats i täten i olika 

varumärkesundersökningar i flera års tid. Exempelvis i undersökningen ”Finlands mest uppskattade 

brand” som förverkligas i samarbete mellan Taloustutkimus och M&M har Fiskars upprepade gånger 

placerat sig bland de tre bästa. Fiskars toppar också listorna på rankingen av Finlands mest erkända 

företag. 

Fiskars-brandet byggs förutom genom varumärkeskommunikation också genom aktiv PR-verksamhet 

samt aktiviteter som genomförs i samarbete med handeln. Viktiga faktorer i varumärket är koncernens 

företagskommunikation samt Fiskars bruk där företaget föddes och är idag ett internationellt erkänt 

centrum för finsk konst och design. Bruket som grundades 1649 har årligen 150 000 besökare. 

Utmärkelsen Årets brandbyggare ges årligen till ett medlemsföretag i Finlands annonsörernas förbund 

som varit föredömligt i sin marknadskommunikation. I sitt val poängterar förbundets styrelse speciellt 

hur väl företaget har lyckats i sitt målinriktade och långsiktiga arbete. Styrelsen för Delegationen för 

designhuvudstadsåret har också betonat designens stora betydelse. Utmärkelsen Årets brandbyggare 

publicerades på Finlands annonsörernas förbunds Reklamdagarna 13.9.2012.  

 

Ytterligare information:  

Kommunikationsdirektör Anu Ilvonen tfn +358 204 39 5446 

 

Fiskars är en ledande global leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. 

Koncernen har en stark portfölj av ansedda internationella varumärken, inklusive Fiskars, Iittala och 

Gerber. Fiskars grundades år 1649 och är Finlands äldsta företag. Koncernens aktier är föremål för 

handel på NASDAQ OMX Helsinki. Fiskars omsättning år 2011 var 743 milj. euro och företaget har 

cirka 3 400 anställda i över 20 länder. www.fiskarsgroup.com 
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