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MAKEISIA SYÖDÄÄN JUHLISSA, VIIKONLOPPUNA HÖLLÄILLESSÄ JA ELOKUVIA KATSELLESSA 
- Haribo kehitti Party-Box rasian kuluttajaa kuunnellen 
 
 
Haribo selvitti yhdessä TNS Gallupin kanssa kuluttajien ostokäyttäytymistä makeisia ostettaessa ja 
minkälaisista makeismauista kuluttaja pitää. Tutkimuksen perusteella kehitettiin uusi tuote HARIBO 
Party-Box 500 g, joka vastaa suomalaisen kuluttajan makumieltymyksiä ja soveltuu tilanteisiin joissa 
makeisia syödään.  
  

 Makeisia syödään piristämään päivää 

Makeisten syöminen liittyy vahvasti tunteeseen ja tunnelmaan. Karkkeja syödään ja ostetaan 
kun halutaan rentoutua, mielialan nostamiseen, päivän piristämiseksi ja palkinnoksi itselle. 
Tilanteita joissa makeisia syödään, ovat viikonloput, kun perheen tai kavereiden kesken 
vietetään aikaa ja katsotaan TV:tä, tai kun käydään elokuvissa. Makeisilla usein myös palkitaan 
itseä kun tehdään läksyjä ja luetaan kokeisiin.  

 Suosituimpia makeisia ovat sekoitepussit joissa on sopiva määrä erilaisia makeisia, joilla on 
yhteinen teema ja josta löytyy vaihtoehto erilaisiin mieltymyksiin. Lisäksi sekoitepussista 
jokaisella on mahdollisuus löytää oma suosikkimakeinen. Värikäs pakkaus viestii kuluttajalle 
raikkaista, aidoista ja erilaisista mauista. 

 
 Herkutteluhetkiin HARIBO Party-Box 

HARIBO Party-Box 500 g rasia on kehitetty vastaamaan suomalaisen kuluttajan 
makumieltymyksiä. Kuluttaja haluaa että makeis-sekoituksessa on erilaisia makuja, jotka sopivat 
toisiinsa ja joihin ei kyllästy helposti. Lisäksi makeisten raikkaus, luonnollisuus ja aidot maut 
ovat tärkeitä ominaisuuksia.  
 
Party-Box rasiassa on kuluttajien lempikarkkeja mm. Lakutoukkia sekä erilaisia lohkeavia 
hedelmäkarkkeja, viinikumimakeisia, rakeita ja salmiakkirinkeleitä. Uudesta rasiasta tekee 
ainutlaatuisen se, että siinä on minikokoisia ja normaalikokoisia makeisia samassa rasiassa. 
Makeisten vaihteleva koko on myös kuluttajalle mieleinen ominaisuus makeissekoituksissa.  

Party-Box on kesäjuhlien ehdoton makeinen. Rasiasta löytyy varmasti jokaisen lempikarkki ja 
siitä riittää makeisia suuremmallekin seurueelle. 

 

Lisätietoja: HARIBO Lakrids Oy Ab, www.haribo.com, puh. 09 8700 420 
Markkinointipäällikkö Marika Ojapalo, marika.ojapalo@fi.haribo.com 

Kuvapankki: http://www2.haribo.com/fiFI/kuva-ja-tiedotepankki/  
Kuvapankin käyttö vaatii rekisteröitymisen 

 
 
 
 

Haribon tuotteisiin kuuluvat mm. viinikumi-, lakritsi- ja raemakeiset, Chamallows-vaahtokarkit sekä Maoam-hedelmätoffeet. 
Kansainvälisesti Haribo on yksi suurimmista sokerimakeisten valmistajista, jolla on 15 tuotantolaitosta Euroopassa, 22 tytäryhtiötä 
ja Bonnissa, Saksassa sijaitseva pääkonttori. Henkilöstön määrä on yli 6000. Vuonna 1992 perustettu Suomen tytäryhtiö, Haribo 
Lakrids Oy Ab toimii Tanskan Haribo Lakrids A/S alaisuudessa. 



 


