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Juhlavuoden kotimainen maljajuoma
hohtaa sinivalkoisena

Kotimaisista marjoista valmistettu Valkia-kuohuviini on satavuotiaan Suomen itseoikeutettu maljajuoma.
Valkia on Alkon valikoimassa täysin uusi tuote ja se on kehitetty ja valmistettu Pernod Ricard Finlandin
Turun tehtaalla erityisesti Suomen juhlavuotta ajatellen. Puolikuivan Valkia-kuohuviinin ainutlaatuinen
maku on hennon mustikkainen.
Kotimaisten raaka-aineiden ja valmistuksen lisäksi myös tuotteen pakkaus edustaa suomalaista designia
puhtaimmillaan. – Oli valtavan hienoa ja suuri kunnia suunnitella visuaalinen ilme satavuotiaan Suomen kotimaiselle maljajuomalle, kertoo tuotteen visuaalisesta suunnittelusta vastanneen Packdesign ID:n pääsuunnittelija

Maija Olkkonen-Seppo. – Halusin tuoda pakkausilmeeseen suomalaisen ja skandinaavisen designperinteen
tyylikästä yksinkertaisuutta ja pelkistettyä raikkautta, joka minulle suomalaisena muotoilijana ja suunnittelijana
on kaikkein lähinnä sydäntä.
Pakkausten ulkoasut tässä tuoteryhmässä ovat pääosin hyvin perinteisiä ja jopa kansainvälisen geneerisiä.
Valkia-kuohuviinipakkauksesta haluttiin vahvasti erottuva ja omanlaisensa. Sen puhdaslinjainen ja pelkistetty
pakkausilme onkin tuoteryhmässään rohkealla tavalla vahvan itsenäinen ja voimakkaasti erottuva. Sinivalkoisessa
designissa yhdistyvät Suomen lipun puhdas valkoisuus ja kotimaisen mustikan tumma ja juhlava sinisyys.
– Projekti on ollut meille ainutlaatuinen, ja oli hienoa nähdä, kuinka myös Packdesign ID:n suunnittelijat innostuivat tästä ainutkertaisesta tehtävästä – intohimo ja tunne näkyivät koko suunnittelutyössä aivan alusta saakka,
kiittelee Pernod Ricard Finlandin markkinointipäällikkö Salla Kasula-Sainio.
Visuaalinen idea syntyi heti alkumetreillä, eikä sen toteutuksesta tingitty missään vaiheessa. – Packdesign ID:n
suunnittelijat ovat todella ammattitaitoisia ja heillä on erittäin vahva visuaalinen silmä, johon voi aina luottaa,
painottaa tuotepäällikkö Juuli Vekkilä. Valkoinen pullo sinisine, metallinhohtoisine efekteineen ja viimeisteltyine
yksityiskohtineen antaa kotimaiselle kuohuviinille sen korkealaatuisen, tyylikkään ilmeen. Tämän tuotteen
nostaa mielellään esille juhlapöytää koristamaan!
– Lopputulos on upea – tyylikkään suomalainen ja juhlava. 100-vuotiaan Suomen arvoinen! kiteyttää Salla.
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Pernod Ricard Finland lyhyesti
Pernod Ricard Finland Oy on maailman toiseksi suurimman alkoholikonsernin, ranskalaisen Pernod Ricardin
omistama tytäryhtiö ja Suomen alkoholimarkkinoiden toiseksi suurin toimija. Yhtiö valmistaa, maahantuo,
markkinoi, myy ja jakelee noin 400 kotimaista ja kansainvälistä alkoholituotetta. Yhtiö on palkittu neljästi Alkon
Parhaana toimittajana.
www.pernod-ricard-finland.com
Packdesign ID lyhyesti
Vuonna 2008 perustettu Packdesign ID on ensimmäinen kokonaisvaltaiseen pakkaussuunnitteluun
ja -kehitykseen sekä käytettävyyden muotoiluun keskittynyt designtoimisto Suomessa. Packdesign ID toimii
pakkausmuotoilun edelläkävijänä yhdistäen kansainvälisen tietotaidon suomalaiseen huippumuotoiluun.
Packdesign ID suunnittelee erottuvia brändipakkauksia sekä visioi tulevaisuuden pakkausratkaisuja niin kotimaisille kuin kansainvälisille asiakkaille.
Packdesign ID:n toimitusjohtaja Maija Olkkonen-Seppo on yksi Suomen tunnetuimpia pakkaussuunnittelijoita.
Hänet tunnetaan innovatiivisena muotoilijana ja suunnittelijana sekä alan kehittäjänä, luennoitsijana ja kouluttajana. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus erityisesti brändiä rakentavasta pakkausmuotoilusta.
Emma Kosonen on Packdesign ID Oy:n muotoilujohtaja ja toinen pääsuunnittelija. Hän on Packdesign ID Oy:n
perustaja ja omistaja yhdessä Maija Olkkonen-Sepon kanssa.
www.packdesignid.fi

