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CROCS STORE JALKAUTUU TAMPEREELLE  
Crocs avaa myymälän uudistuvaan Koskikeskukseen. Perjantaina 19.10. avattava Crocs Store Koskikeskus on 
brändin viides liike Suomessa. 
 

Crocsin konseptimyymälä Tampereelle 
Kymmenen vuotta tänä vuonna täyttävä Crocs avaa viidennen 
konseptimyymälänsä Suomessa. Crocs Store Koskikeskus sijaitsee 
ostoskeskuksen toisessa kerroksessa.  
 
Crocs Nordic Oy:n toimitusjohtajan Ville Rönkön mukaan Tamperelaisilla on 
erityisen lämmin suhde Crocsiin. ”Brändin näkyvyys on alueella maan 
keskitasoa korkeampi, sillä Tampereella sijaitsee yhtiön pääkonttori, joka 
vastaa koko Pohjoismaiden ja Baltian myynnistä ja markkinoinnista. On siis 
luonnollista, että Tampere saa Pohjoismaiden Crocs-kotikaupunkina oman 
konseptimyymälän. ” 
 
Suomen ja samalla myös Euroopan ensimmäinen Crocsin oma myymälä 
avattiin Helsinkiin vuonna 2007. Crocsin myymälät sijaitsevat Helsingissä, 
Lempäälässä, Tampereella, Turussa ja Vantaalla. Marraskuun alussa avataan 
kuudes myymälä Espoon Isossa Omenassa. 
 

Tampere on Pohjoismaiden Crocs-kotikaupunki 
Yhdysvaltain Coloradossa perustettu Crocs toi ensimmäisen Beach-nimisen kenkämallinsa markkinoille vuonna 
2002. Jalkine oli suunnattu veneilijöille, mutta pian kenkä yleistyi niin perheiden vapaa-ajan jalkineena kuin 
sairaala- ja keittiöhenkilökunnan työkenkänä. Crocs rantautui Suomeen vuonna 2005, jolloin tamperelainen 
Kimmo Salmi perusti maahantuontiyrityksen jalkineiden tuomiseksi markkinoille.  
 
Vuonna 2006 Crocs Inc. perusti tytäryhtiön, Crocs Finland Oy:n, jonka toimitusjohtajaksi Salmi palkattiin. 
Seuraavana vuonna Crocs Finlandin toiminta laajeni käsittämään kaikki Baltian maat. Myöhemmin joukkoon 
liittyivät myös Ruotsi, Norja ja Tanska, jolloin syntyi Crocs Nordic Oy. Yritys työllistää yli 70 henkilöä ja sen 
pääkonttori sekä päävarasto sijaitsevat Tampereella. Salmi työskentelee nykyisin Crocs Europen kaupallisena 
johtajana.   
 
Crocs tunnetaan nykyään jo kymmenistä malleista alkuperäisen pistokkaan lisäksi. Crocsin laaja mallisto sisältää 
trendikkäitä vapaa-ajan jalkineita jokaiseen vuodenaikaan koko perheelle. Yhteistä kaikille Crocseille on 
patentoitu Croslite-materiaali, joka tekee jalkineista kevyet ja jalkaan mukautuvat. Crocs-jalkineita on saatavilla 
kaikkialla maailmassa, yli 90 maassa. 
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Crocs Inc. (NASDAQ: CROX) on johtava innovatiivisten vapaa-ajan jalkineiden valmistaja, joka tarjoaa useita erilaisia 
jalkinekokoelmia naisille, miehille ja lapsille. Kaikissa Crocs-merkin jalkineissa on käytetty Croslite-materiaalia, joka on Crocsin 
omistama mullistava teknologia. Croslite tekee Crocs-jalkineista pehmeät, jälkiä jättämättömät ja jalkaan mukautuvat. Crocs-
tuotteita myydään yli 90 maassa.  


