
 

 

 

Lapponia ‒ Inspirerar konstnärer att dela varumärkesupplevelsen 

HELSINGFORS, Finland, den 8th December 2011/PRNewswire/ -- Lapponia 
Jewelry genomgår en global renässans. Dagens starka kvinnor vill uttrycka sig med 
vår vackra design. Lapponia Jewelry inspireras av norra Finlands karga natur. Detta 
nära band till den nordliga naturen levandegörs i vår nya varumärkesupplevelse, 
videon Art of Expression och vår marknadsföringsstrategi The Silent Language of 
Nature. 
 
För att se pressreleasen i multimedia, klicka på: 
http://www.multivu.com/mnr/52795-lapponia 
 
Lapponias varumärkesvideo kombinerar förtrollande bilder av den nordiska naturen 
med ännu en källa till finsk stolthet: den internationellt hyllade musikgruppen 
Apocalyptica med sin låt Sacra. Videon berättar om Lapponias ursprung och visar 
artisternas inspirationskälla för alla dem som aldrig har haft tillfälle att uppleva norra 
Finlands exotiska skönhet. 

Lapponias konstnärliga natur återspeglas i all vår marknadsföring. Under 
inspelningen av varumärkesvideon började den världsberömda fotografen Arno 
Rafael Minkkinen, som för närvarande undervisar i bildkonst vid Bostons universitet, 
sitt arbete med en serie vackra konstfotografier baserade på Lapponias 
marknadsföringskoncept "silent language" eller "tyst språk". Samarbetet resulterade i 
en samling bilder som visualiserar Lapponias budskap på ett enastående vackert 
sätt. När det gäller kommunikation skiljer sig kampanjen avsevärt från andra 
lyxvarumärkens sätt att uttrycka sig på. Vad beträffar tidsplanen kunde kampanjen 
inte ha lanserats vid en bättre tidpunkt då Helsingfors är utnämnd till World Design 
Capital 2012. 

Om Lapponia 

Lapponias historia började när företagets visionär och grundare Pekka Anttila bad 
skulptören och smyckesdesignern Björn Weckström, som han träffade när han 
studerade till guldsmed, att formge de första smyckena som var väldigt unika för sin 
tid. Lapponias design har sina rötter i finska Lappland. Under sina resor till Lappland 
inspirerades Weckström av de ovanliga formerna och ytorna på guldklimpar som 
man kunde hitta i floderna där uppe. Denna inspiration ledde till att han formgav "Den 
blommande muren" som tilldelades Grand Prix-priset i 1965 års internationella 
smycketävling i Rio de Janeiro. Sedan dess har Lapponia gjort internationell succé. 
Senare blev Björn Weckström fascinerad av silver och skapade en serie smycken där 
silver kännetecknar Finlands snöklädda landskap och istäckta sjöar. Den ovanliga 
ytbehandlingen blev kännetecknande för Lapponias design. 



 

 

Den unika designen och den exotiska, arktiska naturen väckte allt mer intresse 
utomlands. Lapponia växte till ett varumärke som inte kände några gränser. Det 
älskades av såväl kungligheter som stjärnor, från shahen av Persien till Yoko Ono. 
Efter denna succé formgavs Lapponias smycken under 1970-talet av flera olika 
internationella smyckekonstnärer. 

Lapponias mystiska design fängslar fortfarande människor över hela världen. Idag 
har Lapponia sex visionära konstnärer som hämtar inspiration från Lapplands natur 
för att uppfylla Lapponias mission att skapa revolutionära smycken i den annars så 
konservativa smyckesvärlden. Smyckena bärs av karismatiska kvinnor som inte är 
rädda för att sticka ut ur mängden. 

Ytterligare information: 

http://www.lapponia.com 
http://www.marsaana.com 
http://www.schroederschoembs.com 
http://www.pamelawillson.co.uk 
http://www.rmpr.se 
http://www.gerzon.nl 

Lapponia Jewelry: Riitta Huuhtanen, Marknadsförings- och försäljningsdirektör, 
tel:+358-(0)20-7611-312, e-post: riitta.huuhtanen@lapponia.fi; Marika Jirout, 
Marknadschef, tel: +358-(0)20-7611-203, e-post: marika.jirout@lapponia.fi; PR-
kontakter: Finland: Eva Pentti-Kortman, Marsaana Communications, tel: +358-(0)9- 
2522-6200, fax: +358-(0)9-2522-6201; Tyskland: Elina Neumann, tel: +49-(0)1-403-
9239, e-post: elina@s-plus-s.com; Österrike: Aure Trade, Eero och Grete Mäkio, tel: 
+43-(0)30-349-96446, e-post: aure@aon.at; Storbritannien: Pamela Willson & 
Partners, tel: +44-(0)1243-783-227, mobil: +44-(0)7771-611-488, e-post: 
pamela@pamelawillson.co.uk; Sverige: Caroline Drewniak, PR-konsult, tel: +46-(0)8-
441-43-61, mobil: +46-(0)76-002- 45-55, e-post: caroline@rmpr.se; Holland: Kawita 
Sukul, Marknadsföring och kommunikation, Gerzon Holding BV, tel: +31-(0)-20-
4109700, fax: +31-(0)-20-4109776; Australien: Natasha Ree, Tel: +61(0)407-341105, 
info@lapponia.com.au, http://www.lapponia.com.au  


