
  
 

Henrik Lundqvist etsii jääkiekon näkymättömiä sankareita 
New York Rangersin huippumaalivahti ja Bauer Hockey käynnistävät The Strongest Link -
kampanjan 
 
Aina kun pääset jäälle, pelaat kiekkoa koko sydämestäsi, mutta kuka teki siitä 
mahdollista? Kuka varmistaa, että varusteesi ovat kunnossa? Kuka ajaa sinut 
harjoituksiin joka viikko tai valaa sinuun uskoa ja itsevarmuutta, kun kaikki ei mene 
putkeen? Henrik Lundqvist liittyy ensimmäisenä NHL-tähtipelaajana The Strongest 
Link -kampanjaan, jonka tarkoitus on osoittaa kunnioitusta menestyksen 
taustavaikuttajille. 
”Jokaisella on joku tärkeä henkilö, jota ilman hän ei olisi päässyt näin pitkälle. Nyt on 
aika muistaa heitä”, New York Rangersin huippumaalivahti Henrik Lundqvist toteaa. 
 
Jääkiekko on harjoituksineen ja otteluineen erittäin vaativa laji pelaajalle, joka todella haluaa 
menestyä. Useiden viikoittaisten harjoitusten ja viikonloppuisin pelattavan ottelun jälkeen 
veto on sunnuntai-iltaisin usein lopussa. Siksi onkin onnekasta, kun on olemassa joku, joka 
kannustaa eteenpäin – uskollinen kannattaja, joka ei pyydä muuta palkkiota kuin tilaisuuden 
nähdä pelaajan onnistuvan. Se voi olla vaikkapa joukkuetoveri, vanhempi, veli tai sisko, 
isoisä tai innostunut valmentaja, joka ei koskaan anna periksi. Kuka on sinun vahvin lenkkisi? 
 
”Valinta oli vaikea, mutta päätin antaa kunnian veljelleni Joelille. Tietenkin lapsuudessa myös 
vanhemmat olivat hyvin tärkeitä, mutta Joel on muita enemmän kirittänyt minua 
saavuttamaan enemmän kuin uskoin mahdolliseksi. Vaikka olemmekin suurimman osan 
ajasta kilpailleet eri joukkueissa toisiamme vastaan, olemme aina kannustaneet toisiamme. 
Ilman häntä en olisi nykyisellä tasollani”, Henrik Lundqvist sanoo. 
 
The Strongest Link -kampanjan rahoittaa Bauer Hockey ja se toteutetaan useiden 
tunnettujen NHL-tähtien tuella. Projektin tarkoitus on tuoda esiin jääkiekon näkymättömät 
sankarit ja osoittaa vihdoin kunnioitusta myös heille, sillä he ovat sen ansainneet. Ehdotuksia 
voi lähettää Bauerin Facebook-sivun kautta, mikä tuo kampanjaan oman lisäsäväyksen. 
”Tarkoituksena on antaa jotakin vastavuoroisesti takaisin ja kertoa näille mahtaville ihmisille, 
miten tärkeitä he ovat. Lisäksi ehdokkaiksi nimettyjen ystävät ja perheenjäsenet pääsevät 
todistamaan tapausta Facebookissa, mikä varmasti ilahduttaa kaikkia osapuolia”, Bauerin 
Euroopan markkinointipäällikkö Marcus Johnsson sanoo. 
 
Kampanja toteutetaan seitsemässä maassa, ja kunkin maan voittajaehdotus palkitaan 
matkalla New Yorkiin, lipuilla New York Rangersin otteluun (legendaarisessa Madison 
Square Gardenissa) ja koko vuoden Bauer-jääkiekkovarusteilla. 
 
Nimeä Strongest Link -ehdokkaasi osoitteessa  
www.bauerstrongestlink.com 
 
Lisätietoja: 
Marcus Johnsson, Euroopan markkinointipäällikkö 
Sähköposti: marcus.johnsson@bauer.com  
Puhelin: +46 70 766 5209 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tietoa Bauer Hockeysta 

Bauer Hockey on maailman tunnetuin jääkiekkovarusteiden suunnittelija, valmistaja sekä markkinoija. Bauer perustettiin 
Kitchenerissa, Kanadan Ontariossa vuonna 1927, ja se kehitti maailman ensimmäisen luistimen, jossa terä on kiinni kengässä, 
mikä muutti jääkiekon luonteen täysin. Siitä lähtien Bauer on jatkanut alan suosituimpien tuotteiden kehittämistä. Näitä ovat 
esimerkiksi menestyksekkäät tuotesarjat Supreme ® ja Vapor ®. 


