
 
 
Kutsu Helly Hansenin tulevan syksyn ja talven virtuaaliseen 
mallistokatselmukseen tiistaina 30.6.2020 
 

 
 

 
Helly Hansenin tulevan talven mallisto on täynnä hienoja teknisiä innovaatioita niin 
tuotemuotoilussa kuin materiaaleissa. Mallisto sisältää mm. arvostetun kansainvälisen 
muotoilukilpailun Red Dot Award ‘Best of the Best’ – palkinnon voittaneen Arctic Patrol Modular 
– parkatakin sekä samaisessa kilpailussa vastuullisuuskategoriassa voittaneen Elevation Infinity – 
kuoritakin, jonka vedenpitävyys ja hengittävyys on toteutettu ilman materiaaliin lisättyjä 
kemikaaleja. Urban-sarjan monomateriaali-tuotteet puolestaan ovat valmistettu jokaista 
komponenttia myöten yhdestä ja samasta materiaalista, mikä mahdollistaa tuotteiden  
kierrätettävyyden sellaisenaan.  
 
Meillä on ilo kutsua sinut tutustumaan mallistoon, tiistaina 30.6. järjetettävän virtuaalisen 
mallistokatselmuksen muodossa. Tilaisuus järjestetään kahdessa osassa: kello 14.00 alkavassa 
osuudessa tutustutaan Helly Hansenin laskettelu-, outdoor- ja alusasumallistoihin tuotejohtaja 



Philip Tavellin johdolla, ja kello 17.00 alkavassa osuudessa Urban-mallistoon kategoriasta 
vastaavan tuotejohtaja Kristoffer Ulriksen johdolla. Molemmat tilaisuudet lähetetään Helly 
Hansenin pääkonttorilta Norjasta, ja kielenä on englanti.  
 
Päivä  tiistai 30.6. 

Aika SKI, MOUNTAIN & BASE LAYERS  14.00-14.45 
URBAN    17.00-17.45 

 
Paikka  TEAMS, kutsulinkki lähetetään ilmoittautuneille 

R.S.V.P. Torstaihin 25.6. mennessä osoitteeseen Hanna-Liisa.Erkheikki@akvamariini.fi 
Toivottavasti pääset mukaan! 

Mikäli et pysty osallistumaan 30.6, mutta olet halukas tutustumaan tilaisuuksista tehtäviin 
tallenteisiin, voimme lähettää sinulle tilaisuuden jälkeen linkin niihin sähköpostitse. Kerrothan 
kiinnostuksestasi sähköpostitse Hanna-Liisa.Erkheikki@akvamariini.fi .  
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Helly Hansen lyhyesti 

Vuonna 1877 perustettu Helly Hansen on tunnettu taidostaan yhdistää tekniset ominaisuudet ja 
ulkonäkö tuotteiksi, jotka vastaavat olosuhteiden haasteisiin eri puolilla maapalloa vuonojen rinteiltä 
merille. He jatkavat kehitystyötään, jonka ansiosta ammattilaiset voivat sekä säilyä hengissä että tuntea 
elävänsä täysillä! 
Helly Hansen kehitti ensimmäisenä fleece-kankaan 1960-luvulla, ensimmäisen teknisen 
kerrastomateriaalin Lifa® Stay Dryn 1970-luvulla ja hiljattain palkitun sekä patentoidun H2Flow-
teknologian, joka säätää lämpöä. Helly Hansen on maailmanlaajuinen markkinajohtaja 
purjehdusvaatteissa ja heidän lasketteluvaatteitaan käyttää yli 55 000 ammattilaista yli 200 
hiihtokeskuksessa. Lisäksi Helly Hansen tekee yhteistyötä vuoristo-oppaiden kanssa ja vaatettaa 
hiihtolajien maajoukkueita ja olympiatason urheilijoita.  Helly Hansenin vaatteita ja kenkiä myydään yli 
40 maassa. Helly Hansen on myös Suomen alppimaajoukkueen virallinen vaatettaja kaudella 2017–2021. 
Lisätietoa www.hellyhansen.com. 
 


