
Artstore.fi - Taideprinteille on myönnetty Design from Finland -merkki. Artstore.fi -
Taidetuotteet on toteutettu suomalaisten taiteilijoiden alkuperäisteosten pohjalta.
Keskeisimpänä osana tuotteissa on taiteilijan itsensä luomasta
alkuperäisteoksesta otettu valokuva, jota käytetään Artstore.fi - tuotemerkille
valmistettavissa taidejulisteissa ja -korteissa. Artstore.fi:n ensimmäisen
taideprinttien malliston taiteilijoina on kahdeksan suomalaista taiteilijaa, jotka
ovat lisensoineet teoksensa. Design from Finland -merkki on myönnetty Blomgren
Finland Oy Ab:lle, jonka liiketoiminnan osa on Taiteellista sisustamista tarjoava
verkkokauppa Artstore.fi.

Suomalaisen Työn Liiton Design from Finland -merkki voidaan myöntää tuotteelle,
tuoteryhmälle tai palvelulle, joka edustaa vahvasti suomalaista muotoiluosaamista.
Merkki kertoo, että yritys on investoinut ammattimaiseen muotoiluun ja saavuttanut
liiketoiminnallista hyötyä muotoilun avulla. Design from Finland -merkkiä kantavat
tuotteet ja palvelut on muotoiltu Suomessa ammattimaisesti, vastuullisesti ja
käyttäjälähtöisesti. Merkin saaneet yritykset viestivät avoimesti tuotantoketjunsa
rakenteesta ja valmistusmaasta.

 – Yritys Blomgren Finland Oy Ab hyvä esimerkki siitä, miten investointi muotoiluun on
tuonut sille liiketoiminnallisia hyötyjä ja kilpailuetua. Olemme iloisia siitä, että
merkinhaltijoiden määrä kasvaa ja yhä useammilta toimialoilta löytyy yrityksiä, jotka ovat
hyödyntäneet muotoilua liiketoimintansa tukena sekä kertovat avoimesti tuotteidensa tai
palvelunsa pääasiallisen valmistusmaan, kertoo markkinointipäällikkö Niina Ollikka
Suomalaisen Työn Liitosta.

-"Meille on ollut toimintamme alusta lähtien ensisijaisen tärkeää hakea Design from  Finland -
merkkiä tukemaan visiotamme olla uudenlainen brändi, joka edistää luovuutta sen kaikissa 
 muodoissaa ja osoittaa olevan vastuullinen toimija", kuvailee yhtiön toimitusjohtaja
Susanna Blomgren. 

ARTSTORE.FI
LEHDISTÖTIEDOTE 28.10.2022

Artstore.fi - Taideprinteille Design from Finland -merkki 

1/2



Lisätietoja:

Susanna Blomgren
CEO
Blomgren Finland Oy Ab
susanna@blomgrenfinland.fi
+358401570501

Niina Ollikka
markkinointipäällikkö
Design from Finland
Suomalaisen Työn Liitto
niina.ollikka@suomalainentyo.fi
+358406748773 
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Artstore.fi  - Taiteellista sisustamista tarjoava verkkokauppa, jonka perustavana ajatuksena on tarjota asiakkailleen uniikkeja,
yksilöllisiä ja pääosin käsinvalmistettuja tuotteita. Artstore.fi edistää luovuutta sen kaikissa muodoissaan ja panostaa laadukkaaseen
yhteistyöhön myös pienempien paikallisten toimijoiden kanssa. Vuonna 2022 perustettu Artstore.fi Online Shop on osa vuonna 2020
perustettua Blomgren Finland Oy Ab:n liiketoimintaa. Yhtiön kotipaikka on Mäntsälä

Design from Finland -merkki kertoo, että tuote tai palvelu on muotoiltu Suomessa ammattimaisesti, vastuullisesti ja
käyttäjälähtöisesti. Design from Finland -merkkiyritysten pääkonttori sijaitsee Suomessa ja ne viestivät avoimesti tuotantoketjunsa
rakenteesta ja valmistusmaasta. www.designfromfinland.com

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Tehtävämme
on kannustaa valitsemaan työtä Suomeen. www.suomalainentyo.fi

–"Tuote tai palvelu, joka kantaa Design from Finland -merkkiä, on suunniteltu ja
suunnattu johonkin tarpeeseen ja sen muotoilu edesauttaa vastuullisuutta esimerkiksi
kestävyyden, korjattavuuden, käytettävyyden tai materiaalivalinnan osalta", Ollikka jatkaa.

Suomalaisen Työn Liiton markkinointipäällikkö Reetta Mentu toteaa, että kotimaisen
tuotteen hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja vastuullisena
arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia.

-"Kuluttajat liittävät Avainlippuun positiivisia mielikuvia kotimaisuudesta,
luotettavuudesta, turvallisuudesta, vastuullisuudesta sekä työllistävyydestä. Avainlipun
kautta yritykset voivat viestiä tärkeistä arvoista asiakkaille ja muille sidosryhmilleen. 92
prosenttia Avainlippua kantavista yrityksistä sanookin, että merkki tukee tuotteiden ja
palveluiden myyntiä", Mentu kertoo.
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