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Marketing Clinicin Catharina Stackelbergistä vuoden 2013 Veuve Clicquot 

Business Woman 
 

Pohjoismaiden johtavaksi markkinoinnin konsultointiyritykseksi lyhyessä ajassa nousseen Marketing 

Clinicin perustaja ja toimitusjohtaja Catharina Stackelberg palkitaan tänään arvostetulla Veuve Clicquot 

Business Woman Award -palkinnolla, joka jaetaan talouselämässä hyvin ansioituneelle, rohkealle ja 

luovasti ajattelevalle naiselle.   

”Catharina Stackelberg täyttää loistavasti Veuve Clicquot Ponsardinin palkinnonsaajalle asettamat ehdot. 
Hän on ennakkoluuloja rikkova nainen, joka osoittaa yrittämisen ydinasian olevan muuttumaton: menestys 
seuraa rohkeaa yrittäjää. Toimialaa ahdistava taantuma ei ole häntä pidätellyt, sillä kannattavuus on ollut 
huippuluokkaa. Hän toteuttaa käytännössä sitä mistä muut puhuvat – Stackelberg on lyhyessä ajassa 
onnistunut luotsaamaan Marketing Clinicin vakuuttavaan kasvuun, kannattavuuteen ja 
kansainvälistymiseen”, lukee valintalautakunnan perusteluissa.     

Kauppatieteiden maisteri Catharina Stackelberg perusti Marketing Clinicin vuonna 2004 ja on siitä lähtien 

toiminut sen toimitusjohtajana sekä osakkaana. Aiemmin hän toimi Coca-Colalla johtotehtävissä lähes 

kymmenen vuoden ajan. Stackelberg rikkoi jo hyvin nuorella iällä myös lasikattoa toimimalla mm. Alma 

Median ja Aktia Bank Ltd:n hallituksen jäsenenä. 

”Catharina Stackelberg on toiminut rohkeasti ja luovasti tavoitteenaan auttaa suomalaisia ja pohjoismaisia 

yrityksiä menestymään globaalissa kilpailussa markkinoinnin avulla. Hän on kasvattanut Marketing Clinicin 

Pohjoismaiden suurimmaksi markkinoinnin konsultointiyritykseksi vain vajaassa kymmenessä vuodessa. 

Muita saman alan suomalaisyrityksiä ei ole vastaavilla kansainvälisillä markkinoilla nähty toimivan yhtä 

menestyksekkäästi”, sanoo lautakunnan puheenjohtaja Elvi Rangell. 

Vuonna 1972 Ranskassa perustettu palkinto – ”businessnaisten Oscarit” – jaetaan nykyään jo 25 maassa 

ympäri maailmaa. Suomen ensimmäinen Veuve Clicquot Business Woman Award voittaja oli Skannon 

toimitusjohtaja Barbara Roos, joka sai palkinnon vuonna 2003. Sen jälkeen on palkittu Hullu Poro Oy:n 

perustaja ja toimitusjohtaja Päivikki Palosaari (2004), Vallila Interiorin toimitusjohtaja Anne Berner (2006), 

Lappset Groupin hallituksen puheenjohtaja Johanna Ikäheimo (2007), Stala Oy:n toimitusjohtaja Tuija 

Rajamäki (2008), Dextran toimitusjohtaja Leena Niemistö (2009) ja Andiatan Tarja Rantanen (2011).  

Vuoden 2013 valintalautakuntaan kuuluvat Elvi Rangell (valintalautakunnan puheenjohtaja), Anne Berner 

(Vallila Interiorin toimitusjohtaja), Tarja Rantanen (Andiatan toimitusjohtaja ja suunnittelija), Pekka 



Timonen (Kreab Gavin Andersonin toimitusjohtaja), Hjallis Harkimo (liikemies), Tommi Rasila 

(Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja) ja Leena Niemistö (Dextran toimitusjohtaja). 

Palkintoseremonia Lasipalatsin Bio Rexissä keskiviikkona 5. kesäkuuta klo 17.30.  

 

Lisätiedot 

Lisätietoa palkinnosta ja Veuve Clicquot’sta antaa Brand Manager Outi Hartman, Moët Hennessy  Suomi, 

040-772 6532 tai ohartman@moet-hennessy.com 

  

Painokelpoiset kuvat ja haastattelupyynnöt: Evi Fagernäs, Miltton, 040-361 2180 tai evi.fagernas@miltton.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veuve Clicquotin vuonna 1772 alkanut menestystarina kytkeytyy Madame Cliquotin, nuoren lesken elämäntyöhön ja 

persoonaan. Luonteenlujuutensa ja liikemiesvaistonsa avulla Madame muutti perheyrityksen samppanjataloksi. Veuve 

Clicquot on osa LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) -konsernia, johon kuuluu yli 60 luksustuotemerkkiä. Konsernin 

kaikki tuotteet edustavat parhainta laatua. Vanhojen perinteiden kautta on tullut vahva kokemus sekä ammattitaito ja 

tieto parhaista valmistusmenetelmistä. Moët Hennessy uskoo vahvasti innovatiivisuuteen sekä rohkeuteen, 

tuotteidensa pysyessä ajan hengessä säilyttäen silti vanhat perinteet. Lisätietoja saat osoitteesta www.lvmh.com 
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