
Oferta i warto!ci 
Przy produkcji wódki niezwykle wa!n" rol# odgrywa
woda. Finlandia® Vodka produkowana jest na bazie
wody tak czystej, !e nie wymaga ona dalszej filtracji
w pó$niejszym procesie wytwarzania. Krystaliczna
czysto%& wody wykorzystywanej do produkcji wódki
Finlandia to pozosta'o%& ery lodowcowej. Rozleg'e
lodowce, wycofuj"c si# z obszaru dzisiejszej Finlandii,
zostawi'y za sob" ogromne z'o!a piasku i !wiru
w postaci ska' morenowych, które dzia'aj" jak natu-
ralny filtr. Tak przefiltrowana woda ma nieskaziteln"
jako%& i smak. Jakakolwiek dodatkowa filtracja
mog'aby j" tylko zanieczy%ci&.

Drugim wa!nym sk'adnikiem Finlandia® Vodka
jest starannie wyselekcjonowany gatunek sze%cio-
rz#dowego j#czmienia o najwy!szej jako%ci skrobi
i najni!szym poziomie t'uszczów ze wszystkich zbó!
poddawanych destylacji, dojrzewaj"cy w arktycznym
s'o(cu podczas fi(skiego lata.

Wyj"tkowy jest równie! proces produkcji
Finlandia® Vodka, który obejmuje a! 200-krotn"
destylacj# w siedmiu 25-metrowych wysokich
kolumnach przy wykorzystaniu innowacyjnego sys-
temu wieloci%nieniowego.

Jak przysta'o na produkt wytwarzany u wrót
Arktyki, Finlandia® Vodka mocno kojarzy si# z lodem.
Trunek, którego najwy!sza jako%& i smak pozostaj"
niezmienne od ponad 100 lat, mo!na pi& w czystej
postaci, sch'odzony lub mocno zmro!ony. Jest
równie! idealn" baz" wielu drinków.

Asortyment produktów pod mark" Finlandia®
Vodka obejmuje klasyczn" czyst" wódk# Finlandia,
jak równie! wódki smakowe: 
) Finlandia® Lime Fusion – orze$wiaj"cy smak limonek
) Finlandia® Mango Fusion – o oryginalnym smaku

owoców mango
) Finlandia® Grapefruit Fusion – wytrawny smak

grejpfruta
) Finlandia® Cranberry Fusion – o smaku podbie-

gunowych !urawin
) Finlandia® Redberry Fusion – smak !urawin,

w ich naturalnym kolorze

Innowacje i promocje 
Szerokie i konsekwentne dzia'ania marketingowe
oraz wprowadzanie nowych smaków równie!
przyczyni'y si# do pozytywnego rozwoju marki.
W ostatnich latach Finlandia® Vodka mog'a si#
poszczyci& dwucyfrowym wzrostem.
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Wódk# Finlandi# definiuj" dwa s'owa: natura i jako%&. Jest tak czysta i naturalna jak kraj, 
z którego pochodzi, a produkuje si# j" wy'"cznie w jednym miejscu na %wiecie – w fi(skim
Rajamäki. Finlandia® Vodka wytwarzana jest tylko z naturalnych sk'adników: krystalicznie czystej
wody i sze%ciorz#dowego j#czmienia dojrzewaj"cego w %wietle niezachodz"cego S'o(ca
Pó'nocy (ang. Midnight Sun).
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Zmieniaj!ce si" zwyczaje konsumpcji wódki
w Polsce, rosn!ca popularno#$ wódek smakowych
oraz du%e zaufanie konsumentów do produktów
z rodziny Finlandia® Vodka sprzyjaj! decyzjom
o rozszerzaniu asortymentu. 

Dwa z pi"ciu smaków Finlandii – Finlandia®
Redberry Fusion i Finlandia® Grapefruit Fusion
– to warianty wprowadzane wy&!cznie na polski
rynek w odpowiedzi na oczekiwania polskich
konsumentów.

Przez wzgl!d na znaczenie wizerunku, marki
wódki premium inwestuj! ogromne #rodki w re-
klam" i promocj" oraz wk&adaj! du%o wysi&ku
w rozwój opakowa', gdy% sta&o si" to istotnym
czynnikiem wp&ywaj!cym na decyzj" konsumentów
o zakupie danej marki. Ju% od samego pocz!tku
natura, czysto#$ i wysoka jako#$ stanowi&y punkt
odniesienia dla koncepcji reklamowych i promocyj-
nych wódki Finlandia. W ka%dej kampanii najwa%-
niejszym elementem wizualnym by&a „lodowa”
butelka. W kampanii prowadzonej w latach 
1991-1994 pod has&em „Wódka ze szczytu #wiata”
wprowadzono nowe wizualne podej#cie, podkre#la-
j!c egzotyczne cechy Finlandii. W kolejnych latach
kampanie koncentrowa&y si" bardziej na jako#ci
i stylu, nie rezygnuj!c jednak z takich przymiotów,
jak arktyczna czysto#$. 

Kontekst rynkowy 
Wódka Finlandia zosta&a wprowadzona na rynek
w 1970 r. jako pierwsza na #wiecie marka wódki
premium. Obecnie rywalizuje ona w niezwykle
konkurencyjnym #rodowisku, w którym kluczow!
rol" odgrywaj! wizerunek i jako#$ produktu.
Segment ten tworzy do#$ du%a liczba podmiotów
o ustalonej ju% renomie na rynku mi"dzynarodo-
wym, a ka%dego roku przybywa kilka nowych.
Wódki premium ju% od kilku lat ciesz! si" rosn!cym
zainteresowaniem w Stanach Zjednoczonych
i Europie Zachodniej, a ostatnio tak%e w centralnej
i wschodniej Europie. Polska jest pierwszym, bij!-
cym ostatnio Stany Zjednoczone, rynkiem pod
wzgl"dem ilo#ci sprzeda%y Finlandia® Vodka.
Chocia% wódki czyste nadal stanowi! ponad 80 proc.
tej kategorii, za wzrost w tym segmencie w znacz-
nym stopniu odpowiadaj! równie% wódki smakowe
((ród&o: „Impact”). 

Osi!gni"cia i perspektywy na przysz#o$%
Finlandia® Vodka sprzedawana jest w ponad stu
krajach. W 2004 r. znajdowa&a si" na siódmym
miejscu w rankingu wódek premium na #wiecie.
W lipcu 2005 r. roczna suma wysy&ek z Finlandii
przekroczy&a prze&omow! liczb" 2 mln skrzynek
(18 mln l). Najwi"kszymi rynkami dla Finlandii s!

Polska, Stany Zjednoczone, Puerto Rico, Kanada.
W Polsce i Puerto Rico Finlandia® Vodka znajduje si"
na pierwszym miejscu w#ród importowanych
wódek premium.

Wódka Finlandia by&a pierwsz! wódk! okre#lan!
jako „designerska”. Jej pierwsza butelka zosta&a
zaprojektowana w 1969 r. przez Tapio Wirkkala,
fi'skiego projektanta o mi"dzynarodowej renomie.  

Od lat 80. butelka poddawana by&a kilku ewolu-
cyjnym zmianom uwzgl"dniaj!cym wspó&czesne
trendy, jednak zawsze dochowywano wierno#ci
podstawom fi'skiego wzornictwa i pierwotnej
inspiracji, któr! by& lód. W latach 2003-2004
z du%ym sukcesem wprowadzono butelk" trzeciej
generacji dla wódki Finlandia. Obecna butelka
zosta&a stworzona we wspó&pracy z Hari Koskinenem,
jednym z wiod!cych m&odych fi'skich projektantów.
Jest wy%sza i smuklejsza ni% jej poprzedniczki.
Wykonano j! z najczystszego na #wiecie szk&a u%y-
wanego do produktów spo%ywczych. Przy wci"ciu
w dnie znajduje si" na niej wizerunek lodu, a tylna
powierzchnia przypomina topniej!cy lód. Wszystkie
trzy pokolenia opakowa' zdobywa&y uznanie
i nagrody za swoje wzornictwo, a w 1990 r. w lon-
dy'skim Muzeum Wiktorii i Alberta wystawiono
dwie butelki wódki Finlandia jako przyk&ad fi'skiego
szk&a u%ytkowego.
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1970 
Launch wódki Finlandia
i wprowadzenie marki
na skandynawski rynek
bezc!owy

1888 
Pocz"tek gorzelni
Hyvinkään Tehtaan
Osakeyhtiö w Rajamäki

1971 
Wprowadzenie Finlandii
na rynek ameryka#ski 

1985 
Finlandia® Vodka
eksportowana jest ju$
do ponad 60 krajów

1999 
Utworzenie grupy Altia

2000 
Prawo w!asno%ci
do marki Finlandia
zostaje przeniesione
z Altii na now" spó!k&,
Finlandia® Vodka
Worldwide, 
joint venture Altii
i ameryka#skiej spó!ki
Brown-Forman
Corporation

2004 
Brown-Forman staje si&
w!a%cicielem marki
Finlandia® Vodka 
– Altia pozostaje 
(od 1917 r.) wy!"cznym
wytwórc" 
Finlandia® Vodka

& Wódka Finlandia wytwarzana jest tylko
w Finlandii, wy#!cznie z j"czmienia
sze$ciorz"dowego dojrzewaj!cego
w pó#nocnym s#o'cu, które nie zachodzi
przez ponad 70 dni fi'skiego lata

& (ródlana woda u)ywana do produkcji
Finlandii jest tak czysta, )e nie poddaje si" jej
)adnej dodatkowej filtracji. Aby pozosta#a
nieskalana, 1,2 tys. ha terenu wokó# *róde#
podlega starannej ochronie

& Wed#ug lapo'skiej legendy zobaczy%
bia#ego renifera w promieniach Midnight Sun,
to szcz"$cie i spe#nienie wszystkich marze'.
Oba te symbole odnajdziesz na ka)dej
butelce Finlandia® Vodka

To, czego nie wiedzia#e$

Midnight Sun,
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niedziela, 16 grudnia 12


