Helsinki Design Week, syyskuu 2017

LEHDISTÖTIEDOTE
Secto ja HDW. Koivuisia designvalaisimia
Heinolassa valmistava Secto Design Oy on Helsinki
Design Weekin tapahtumakumppani syksyllä 2017.
”Olemme panostaneet viime vuodet vahvasti
vientiin, jonka osuus myynnistämme on jo yli 90
prosenttia. Viiden viime vuoden aikana olemme
osallistuneet yli viiteenkymmeneen tapahtumaan
ulkomailla. Se on iso ponnistus kaltaisellemme
pienelle yritykselle. Yhteistyö Helsinki Design
Weekin kanssa on meille luonteva tapa palata
jälleen näkyvämmin mukaan myös kotimaan
designtapahtumiin”, toteaa Secto Designin
toimitusjohtaja Emma Frenzel.
Secto ja Clarion. Secto Designin valaisimet
ovat näyttävästi esillä Helsinki Design Weekin
päänäyttämöllä, Jätkäsaaren Clarion Hotellissa
koko tapahtuman ajan. Hotellin aulassa on
runsas riippuvalaisininstallaatio, ja näköalabaari
Sky Roomissa vieraat pääsevät istuskelemaan
mustien Secto-jalkavalaisinten valoon. Secton
jalkavalaisimet luovat tunnelmaa myös Helsinki
Design Weekin kutsuvierastapahtumissa ja
seminaareissa vanhan makasiinin puolella.
Designlounge. Secton ja Clarionin yhteistyö ei rajoitu vain Jätkäsaareen. Secton tunnetuin valaisin,
pyöreä Octo-valaisin on vastaanottamassa kansainvälisiä vieraita jo Helsinki-Vantaan lentoasemalla
Clarionin ja Helsinki Design Weekin designloungessa, jossa Helsinkiin saapuvat matkailijat voivat
levähtää Clarionin tarjoamilla designkalusteilla matkalaukkuja odotellessaan. Loungessa matkailijat
voivat myös osallistua Octo-valaisimen arvontaan.
Seppo Kohon näyttely. Secto Designin valaisinten suunnittelija, palkittu arkkitehti Seppo Koho
osallistuu Helsinki Design Weekiin omalla työhuoneellaan. Punavuoressa, osoitteessa Merimiehenkatu
35 lh 4, on torstaista sunnuntaihin (14.-17.9.) esillä Seppo Kohon uniikkitaidetta, kekseliäitä puureliefejä,
jotka muuttavat muotoaan katseen liikkeen ja suunnan mukaan. Näyttely on avoinna klo 12-20.
Secto Design Oy on Kauniaisissa toimiva, Päijät-Hämeessä kotimaisesta PEFC-sertifioidusta
koivusta designvalaisimia valmistava yritys. Kaikki Secto Designin valaisimet ovat arkkitehti Seppo
Kohon suunnittelemia. Secton valaisinmallistoon kuuluu 23 tuotetta, joista ensimmäiset, klassiset
Secto-valaisimet tulivat markkinoille vuonna 1999. Vuonna 2016 Secto lanseerasi viisi uutta tuotetta,
ja tuoteperhe on edelleen kasvussa. Secto Designin tuotteille on tänä vuonna jaettu kolme arvostettua
muotoilupalkintoa: Fennia IPR Excellence Prize, 2016 GOOD DESIGN® Award sekä Restaurant and
Bar Product Design Award.
Lehdistökuvia on ladattavissa galleriassamme www.sectodesign.fi/gallery.
Voit seurata meitä Pinterestissä ja Instagramissa: @sectodesign.

Secto Design Oy | Kauniainen, Finland | t. +358 9 5050 598 | info@sectodesign.fi | www.sectodesign.fi

