
 

 

SPRING AQUA on nykysin SPRING  

 

Finn Springin oma tuotemerkki SPRING koki täydellisen uudistuksen. 
Lähtökohtana muutokselle toimi maailmallakin palkittu SPRING 
AQUA Premium lähdevesipullo. 

”Ajatus SPRING-juomien visuaalisesta uudistamisesta potkaistiin käyntiin kun voitimme 
Pentawards Gold Award 2015 palkinnon SPRING AQUA Premium lähdevesi-pullollamme. 
Premium-pullon design on mielestämme niin kaunis, että halusimme tuoda ripauksen 
tätä maailmaa ja ajattelua myös perusvalikoimaamme” kertoo Finn Springin 
markkinointikoordinaattori Minna Ali-Haapala.  

Uudistetuissa etiketeissä korostuvat entisestään brändille asetetut arvot sekä halu seurata aikaamme ja kuluttajien 
toiveita. Halusimme korostaa entisestään seikkaa, että olemme suomalainen perheyritys, tuotteemme valmistetaan 
Suomessa, aina puhtaaseen ja aitoon Keski-Pohjalaiseen lähdeveteen. Lisäksi selkeys ja tuotteiden yhtenäisyys sekä 
hento tuulahdus Premium-maailmaa toteutuvat nyt uudistetun ilmeen avulla.  

Myös yksi merkittävä muutos tehtiin koskien brändinimeämme. Ennen vesituotteemme kulkivat SPRING AQUA brändin 
alla, nyt käytämme brändiä SPRING. Ainoan poikkeuksen luon SPRING AQUA Premium pullot, jotka edelleen erottuvat 
designillaan ja nimellään perusvalikoimastamme.  

SPRING – brändimuutos myös viennissä  

Vienti on yksi liiketoimintamme kulmakivistä ja suomalainen lähdevesi on hyvin korkealle arvostettu elintarvike 
maailmalla. Haluamme rakentaa SPRING-brändiä yhtenäisesti myös vientimaissa, ja etiketeissä tapahtunut muutos 
tulee koskemaan myös vientituotteitamme. Suomalaisuuden ja tarinamme korostaminen toimii myös maailmalla, jossa 
Suomi tunnetaan puhtaasta luonnostaan ja korkeasta elintarviketasostaan.  

Suurimmat vientimaamme ovat tällä hetkellä Saksa, Venäjä, Arabiemiraatit sekä Kiina. Ruotsissa valmistamme ja 
myymme SPRING brändiä Ruotsalaisen tytäryhtiömme kautta.  

  



 

Lisätietoja: 
Markkinointikoordinaattori: Minna Ali-Haapala / minna.ali-haapala@finnspring.fi 
www.finnspring.fi 

 
SOME:  
www.facebook.com/finnspringjuomat 
Instagram: finnspringjuomat 

 

 
 
 

SPRING on Finn Spring Oy:n oma tuotemerkki. SPRING-juomille on määritelty arvot jotka toteutuvat aina, 
tuotteesta riippumatta.  
 

 SPRING syntyy aidosta lähdevedestä 

SPRING -juoma on valmistettu aina aitoon luonnon suodattamaan lähdeveteen, se on tuotteidemme perusta ja 
toimintamme sydän 
 

 SPRING on vastuullinen valinta 

SPRING-tuotteiden aiheuttama hiilijalanjälki on hyvitetty. Aiheuttamamme hiilijalanjälki muutetaan rahaksi. 
Investoimme päästöjemme verran rahaa päästöttömien energiahankkeiden projekteihin. Tällä hetkellä 
lahjoitamme LifeStraw – vedenpuhdistuslaitteita Keniaan 
 

 SPRING on kotimainen vaihtoehto 

Olemme suomalainen perheyritys Keski-Pohjanmaalta. Tuotteemme ovat valmistettu Suomessa, suomalaisella 
työllä! 
 

 SPRING on luonnollinen ja laadukas 

SPRING takaa ensiluokkaisen laadun sekä luonnollisuuden. Käytämme luontaisia aromeja ja oikeita mehuja 
tuomaan juomiimme rehellisiä, aitoja makuja. Tuotantomme on sertifioitu ja toimimme kattavien 
laatujärjestelmien alaisina. 
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