
 

  

 

NESPRESSO-lahjaideat jouluksi 2012 
 
Hemmottele kahvin ystäviä Nespresso-lahjavalikoiman ylellisillä tuotteilla 
 
Nespresso toivottaa kahvin rakastajille tyylikästä joulunaikaa julkistamalla uuden ylellisen 
lahjavalikoimansa. Kahvin ystäville on tarjolla Nespresson eksklusiivisia Limited Edition 
Grand Cru -kahvimakuja sekä muita tuotteita, joista vaativinkin kahvinautiskelija löytää omat 
suosikkinsa. Nespresson inspiroivasta lahjavalikoimasta löytyy lahjaideoita jokaiseen 
makuun.  
 
 

Uudet Premium Collection -tuotteet – täydellinen lahja ylellisyyttä rakastavalle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nespresso laajentaa Premium Collection -valikoimaansa kattaustarvikkeilla. Uudet tuotteet 
ovat parfymisti Olivia Giacobettin ja alkuperäisen Premium Collectionin suunnittelijan, 
Christian Ghionin, taidokkaan yhteistyön tulos.  
 
Uusiin Premium Collection -tuotteisiin kuuluvat kaksi espresso-astiasettiä, siro 
valkokultainen sekä klassinen valkoinen, sekä lungo-astiasetti ja pyöreä valkoinen 
kahvikapseliannostelija. Lisäksi valikoimaan kuuluu tyylikkään mustaan lahjapakkaukseen 
pakattu Café Absolu -tuoksukynttilä, jossa Nespresson pehmeät Grand Cru -aromit 
yhdistyvät kookospapujen, Bourbon-vaniljan ja metsän tuoksuihin.  
 
 Kultainen espresso-kuppi ja valkoinen aluslautanen, 65 euroa 

 Valkoinen espresso-kuppi ja aluslautanen, 35 euroa 

 Valkoinen lungo-kuppi ja aluslautanen, 40 euroa 

 Kahvikapseliannostelija, 30 euroa 

 Café Absolu -tuoksukynttilä, 35 euroa 

Valikoima on saatavilla 12.11. alkaen ja sitä voi ostaa Nespresso-verkkokaupasta: 
www.nespresso.com ja puhelimitse Nespresso Club -asiakaspalvelusta numerosta 0800 
177 601 (maksuton). 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

Nespresso Glass Collection Espresso & Cappuccino Starter Kit 
aloittelevalle kahviharrastajalle 
 
 

                                       
 
Nespresson uusi Espresso & Cappuccino Glass Collection Starter Kit on täydellinen 
lahja aloittelevalle kahviharrastajalle. Ylellinen pakkaus sisältää kaksi klassisen Glass 
Collection -sarjan kirkasta espresso- ja cappuccino-kuppia sekä neljä mustavalkoista 
aluslautasta. Lahjapakkauksen hinta on 27 euroa ja sitä voi ostaa 12.11. alkaen Nespresso-
verkkokaupasta ja Nespresso Club -asiakaspalvelusta. 
 
 

Herkullinen lahja uusia makuelämyksiä metsästävälle kahvin ystävälle: 
Nespresso Variations 2012 Limited Edition Grand Cru -makukahvit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variations 2012 -makukahvit edustavat Nespresson asiantuntemusta kahvilaatujen 
kehittäjänä, sillä jokainen makukokoelma on syntynyt tarkan tutkimustyön perusteella. 
Vuoden 2012 erikoismakuja varten Nespresson kahviekspertit kehittivät kolme ainutlaatuista 
kahvielämystä yhdistämällä Livanto Grand Cru -kahvin pehmeyden, sekä kolme eri 
yksilöllisiä makuvivahteita ja aromeja sisältävää gourmet-pähkinää. 
 
Variations 2012 -makukahvit: 
 
Hasselpähkinä 
Kevyesti paahdettu hasselpähkinä yhdessä Livanto Grand Cru -kahvin kanssa tuovat esiin 
konvehtimaisen maun, joka luo pehmeän suutuntuman. 
 
Kookospähkinä 
Kookospähkinän ja Livanto Grand Cru -kahvin täydellinen yhteensopivuus luovat gourmet-
elämyksen, joka muistuttaa kookos-macaroon-mantelileivosta. 
 



 

  

 
 
Macadamia-pähkinä 
Macadamia-pähkinän täyteläiset maut yhdistettynä Livanto Grand Cru -kahvin pyöreään 
makuun luovat yllättävää raikkautta, jossa on vivahdus sitruunaa. 
 
Jokainen Variations 2012 -makukahvi on valmistettu 100 % luonnonmukaisista raaka-
aineista, ja alkuperäisiin kahveihin on sekoitettu vain luonnollisia makuja. Kahvit eivät sisällä 
allergeenejä. Uudet Variations-kausimaut tulevat myyntiin 12.11.2012 Nespresso Clubiin. 
Tilaukset voi tehdä Nespresson verkkokaupassa osoitteessa www.nespresso.com tai 
puhelimitse Nespresso Club -asiakaspalvelunumerosta 0800 177 601 (maksuton). Variations 
2012 -makukahvit ovat myynnissä 4–6 viikkoa, tai niin kauan kuin tuotteita riittää. Yhden 
Variations-makukahvipaketin hinta on 4,70 euroa ja pakkaus sisältää kymmenen 
kahvikapselia. 
 

 
Nespresso U -kahvikone – kaikkiin tiloihin mukautuva design-lahja 
 

                                            
 
 
Nespresso U -kahvikoneen yksinkertainen ja modulaarinen muotoilu, innovatiiviset 
käyttöominaisuudet ja muunneltavuus tekevät siitä täydellisen kahvikoneen moderneihin 
keittiöihin ja tiloihin. U:n kapea muoto ja 180 astetta koneen ympäri pyörivä vesisäiliö 
mahdollistavat koneen helpon sijoittelun tilassa kuin tilassa.  
 
U muistaa käyttäjänsä suosikkikahvin koon, jolloin kahvikupillisen valintaa ei tarvitse tehdä 
joka kerta uudelleen. Kahvikoneessa on nopea 25 sekunnin lämmitysaika sekä 
automaattinen kahvin suodatus. Lisäksi kahvin valmistuksen voi halutessaan pysäyttää, 
jolloin saadaan juuri toivottu määrä kahvia kuppiin. 
 
U on energia- ja ympäristöystävällinen kahvikone. Se katkaisee virran automaattisesti 
yhdeksän minuutin jälkeen viimeisestä käyttökerrasta, ja 30 % sen rungosta on 
kierrätysmateriaaleja. 
 
U-kahvikone on saatavilla kahdessa elegantissa värissä, puhdas kerma ja puhdas musta. 
Hinta kahvikoneelle on 139 euroa ja sitä voi ostaa Nespresso-verkkokaupasta, Nespresso 
Club -asiakaspalvelusta ja Nespresso-jälleenmyyjiltä (Stockmann, Gigantti, Musta Pörssi, 
Expert).  
               
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
Nespresso tarjoaa myös valikoiman U-kahvikoneen lisätarvikkeita, kuten kaksi magneettista 
kahvikapseliannostelijaa sisältävän tarjottimen. Magneettiannostelijat voi liittää U:n jatkeeksi 
tai niitä voi käyttää kahvikoneesta erillään. Lisäksi Nespresso on kehittänyt uuden version 
suositusta Totem Grand Cru -kahvikapseliannostelijasta. Uuden Totemin kokoa voi muuttaa 
käyttäjän toiveiden ja tilan mukaan. Uusiin oheistuotteisiin kuuluu myös keinuva 
Bonbonnière-kahvikapseliannostelija. 
 
 

                     
 
 

 Tarjotin ja kaksi magneettista kahvikapseliannostelijaa, 30 euroa 

 Totem Grand Cru -kahvikapseliannostelija, 35 euroa 

 Bonbonnière-kahvikapseliannostelija, 20 euroa 
 
 
 
 
Yhteystiedot: 
Elina Heino 
Markkinointipäällikkö, Nespresso Finland 
050 321 7863 
elina.heino@nespresso.com 
 
 
Lisätietoa Nespressosta: 
 
Nestlé Nespresso on korkealaatuisten annoskahvien edelläkävijä. Yhtiön pääkonttori 
sijaitsee Sveitsin Lausannessa. Nespresso toimii yli 50 maassa ja yhtiöllä on yli 7 000 
työntekijää. Vuonna 2011 yhtiön jälleenmyyntiverkostoon kuului 270 boutique-myymälää. 
 
Nespresso Nordic perustettiin vuonna 2003 ja sen pääkonttori sijaitsee Oslossa. Yhtiöllä on 
yhteensä 180 työntekijää Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa. Yhtiön boutique-
myymälät sijaitsevat vuonna 2012 Oslossa, Bergenissä, Tukholmassa, Malmössä ja 
Kööpenhaminassa. 
 
www.nestle-nespresso.com 
 


