23/11/12

Lehdistötiedote
23.11.2012
Kansainvälinen suunnittelukilpailu korujen taustalla

Suomalaisen Piece of Memories -designalanyrityksen keräiltävä korusarja on
suunnattu matkailijoille ja koruista kiinnostuneille
Piece of Memoriesin uusi keräiltävä PIECE OF -designkorusarja on suunnattu matkailijoille ja koruista
kiinnostuneille. Korusarjan osat eli maapalat muodostuvat eri maiden paikallisesti käytyjen
designalanopiskelijoille suunnattujen kilpailujen voittajakoruista. Marraskuun alussa myyntiin tulivat
ensimmäisenä Piece of Nordic -sarjan Suomen ja Norjan maakorut. Maapalat ovat myynnissä keskitetysti vain
kyseisessä maassa ja PIECE OF -verkkokaupassa. Seuraavaksi lanseerataan Ruotsin, Tanskan, Islannin ja
Baltian maitten korusarjat ja loppuvuoden 2013 aikana lanseeraus jatkuu Euroopan suurimmissa
matkustusmaissa.
PIECE OF on kansainvälisestikin ainutlaatuinen korusarja, jonka taustalla on ajatus siitä, kuinka matkailija voisi
hankkia mukaansa palan matkailukohdettaan. Korkealuokkaisten maariipusten, maapalojen taakse nivoutuu
aina kohdemaahan liittyvä tarina. Riipukset on valittu sarjaan eri maiden designalanopiskelijoille suunnattujen
kilpailujen kautta. Kilpailuun on voinut osallistua joko mukana olevan oman maan designalanoppilaitoksen
kautta tai yksittäisenä suunnittelijana. Alkukarsinnan jälkeen oman maan korua on voinut äänestää yrityksen
Facebook-sivuilla. Lopullisen voittajan valitsee jury, mutta valintaan vaikuttaa myös saatujen Facebook-äänien
määrä. Juryyn kuuluu viidestä seitsemään jäsentä, joista aina yksi on kohdemaan edustaja.
Pohjoismaiden Piece of Nordic -malliston maapaloista ensimmäisenä myyntiin tulivat Suomen ja Norjan korut.
Loppuvuodesta 2012 ja alkuvuonna 2013 tullaan lanseeraamaan Tanskan, Ruotsin, Islannin ja Baltian maitten
(Eesti, Latvia, Liettua) korut. Yrityksen tavoitteena on tämän lisäksi lanseerata vuoden 2013 aikana Euroopan
viiteen suurimpaan matkustusmaahan oma maakohtainen korunsa.
”Keräiltävän korumallistomme ajatuksena on tarjota matkailijoille mahdollisuus hankkia matkustusmaasta
joko itselleen tai tuliaiseksi uudenlainen matkamuisto, pala muistoa matkakohteesta. Haluamme myös tuoda
designin osaksi tätä mallistoa, nuorten suunnittelijoiden kanssa työskentely on innovatiivista ja hyvin
mielekästä”, kertoo Minna Pajari, joka vastaa yrityksen tuotannosta ja on yksi kolmesta perustajasta.
Mallisto koostuu jokaisen maan palasta/paloista sekä nahkaisesta ja hopeisesta kaula- ja ranneketjusta, joihin
palat ovat keräiltävissä. Näiden lisäksi saatavilla on erilaisia välipaloja, joilla asiakas saa modifioitua ketjunsa
mieleisekseen. Lisäksi markkinoille tuodaan maakohtaisia lisätuotteita, avaimenperiä ja korvakoruja.
Tuotteiden valmistamisessa ekologisuus huomioidaan materiaalivalinnoissa sekä tuotantopaikkojen
valinnassa. Yritys pyrkii lähituotantoon aina kun se on mahdollista.
Suomen maapala kuvaa suomalaisen kodin sydäntä, Tupaa
Kesäkuussa valittiin korusarjan kaksi ensimmäistä maapalaa ja voittajiksi kruunattiin
Suomen Tupa sekä Norjan Årring -Tree ring -korut, jotka kuvastavat molemmat
hyvin maiden sielunmaisemaa. Tupa-maapalan on suunnitellut Nino Hynninen. Koru
kuvaa mökin olohuonetta, tupaa, joka on perinteisesti ollut suomalaisen kodin
sydän. Tuvan hirsiseinien lomassa on vietetty niin juhlallisia kuin haikeampiakin
hetkiä. Tupa kuvaa myös kauniisti suomalaista maaseutua ja sen ominaisia piirteitä.
Tarina nostaa työn esiin ja liittää sen osaksi matkojen muistoja. Hopean pinnasta voi
aistia kelottuneiden latojen ja aittojen hengen.
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Norjan Årring-maapalan on suunnitellut norjalainen Elena Glosli joka on ottanut
suunnittelunsa lähtökohdaksi puun, joka kuuluu osana norjalaiseen
luonnonmaisemaan ja talven tullen luo lämpöä takkatulen muodossa. Korun kuviot
muodostavat kauniin jäljitelmän puun vuosirenkaista.

Koruja on saatavilla matkailuun liittyviltä jälleenmyyjiltä, kuten lentokentiltä,
matkustaja-aluksilta, hotelleista sekä yrityksen verkkokaupasta. Hinnat ovat 49−69 euroa. Suomen ja Norjan
maapalat ovat myynnissä marraskuun alusta lähtien.
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