
Lapista lähtöisin oleva premium
naistenvaatemerkki hálo avasi Helsinki Concept
store -myymälänsä Erottajankadulle, jossa hálon
maailma ja tuotteet ovat nyt käsinkosketeltavissa.

"Halusimme tilan, jossa voimme tarjota lapin
tunnelman, johon stailistien ja
yhteistyökumppaneiden on helppo tulla. Moderni,
todella minimalistinen myymäläkonsepti, jossa
kuosit ja vaatteet pääsevät oikeuksiinsa. Tila
johon voit tulla kahville, olemaan, tunnelmoimaan,
Myymälä on paikka ihanille kohtaamisille, johon
tullaan jakamaan tarinoita Lapista ja Reidar
Särestöniemestä", kertovat hálon perustajat
Marta Valtovirta ja Jukka Puljujärvi.

Suunnittelijaksi valittiin Laura Seppänen, L/S
design agencyn perustaja. Hänen
suunnittelutyylinsä on minimalistinen, mutta vaalii
laatua ja korostaa yksityiskohtia.

Suunnitteluprosessi alkoi hálon sielusta ja arvoista.

”Aloitan aina suunnitteluprosessin perusteellisella
haastattelulla sekä workshopilla, jotta tutustun
asiakkaaseen ja voin luoda ideakansion.” kertoo
suunnittelija Laura Seppänen

Suunnittelijaa kiehtoi projekti, koska hän pystyi
samaistumaan brändin perustajien tarinaan
yrittäjinä. ”Kunnioitan pienyrittäjiä todella paljon.
Ihastuin Jukan ja Martan veikeisiin, hauskoihin
luonteisiin."
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"Yritykset ovat kuvia ihmisistä niiden takana. Aloitin taustatutkimuksen käymällä läpi mallistoja, materiaaleja, joita tuotteissa on käytetty, printtejä ja hálon tarinaa
muotoilijan näkökulmasta.”

Tilan inspiraatio kumpuaa tunturikoivusta, eri kivilajeista, koivun syykuvioista ja arktisen maiseman hiljaisuudesta. Jää implementoitiin tilaan lasi- sekä peilipinnoilla.
Seiniä varta vasten tehty travertiini-kivilaasti mimikoi lunta ja sen hohdetta. ”Seinät eivät ole puhtaan valkoiset, niin kuin lumikaan ei ole.” suunnittelija selittää.
Kustomoitu laastisävy on nyt nimeltään hálo.

Kaikki kalusteet (myyntikalusteet, rekit, peilit, säilytysratkaisut ym.) ovat Laura Seppäsen piirtämiä ja tehty suomalaisten pienyritysten sekä artesaanien käsityönä.
Tämä on kaikista ekologisin ja eettisin tapa tuottaa, ja ennen kaikkea hálon arvojen mukaista. Tilaustyönä tehdyt kiinto- ja myymäläkalusteet jäljittelevät karuja
luonnonmuokkaamia muotoja sekä pintoja. Myymälän sisustuksen pienet yksityiskohdat kuten jäkälä, sammal ja tupasvilla muistuttavat kävijöitä Lapin luonnosta.
Nämä rauhoittavat elementit korostavat eksklusiivisia Reidar Särestöniemi printtejä ja malliston korkealuokkaisia materiaaleja, tekstuureja ja muotokieltä.

"Henkilökohtainen suosikki elementtini tilassa on ’Narnia’ -ovet”, suunnittelija naurahtaa ”ne kuvaavat mielestäni loistavasti Martaa, Jukkaa ja háloa brändinä. Jotain
odottamatonta, jotain hauskaa ja makeeta.” Ovet on tehty vaaleasta koivusta ja ne näyttävät ihan tavallisilta kaapinovilta, mutta kätkevät taakseen henkilökunnan
tilat sekä pohjakerroksen varastoineen.
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2 Perustajille kivijalkaliike, tila, joka yhdistäisi hálon concept storen,
showroomin ja toimiston Helsingin keskustassa oli kriteeri, josta ei
tingitty. Nyt kaikki elementit ovat saumattomasti yhteydessä
toisiinsa. Uusi myymälä korostaa arktisen lappilaisen
muotibrändin uniikkia ja laadukasta tuntua entisestään.

Hálo avasi lippulaivamyymälänsä Leville vuonna 2020.
Arkkitehtuuri sekä tunnelma eroavat Helsingin myymälästä ja
Lapin kahdeksan vuodenaikaa ovat konkreettisesti läsnä. 

Levin myymälässä kävijä voi havainnoida ympäröivän luonnon
lasikuutiosta käsin jokaisesta ilmansuunnasta ja Helsingin
myymälä tarjoaa kokemuksen Lapista urbaanissa ympäristössä.
Erilaisten maailmojen rakentaminen ei enää riitä, brändien täytyy
luoda yhteisöllisyyden tunnetta. Molemmat sijainnit ovat
enemmän kuin myymälöitä.

Helsinki concept storessa on saatavilla hálon koko valikoima;
vaatteet, asusteet sekä kodin mallisto.

LISÄTIETOA:

Marta Valtovirta, toimitusjohtaja, hálo: marta@halofromnorth.com , +358 50 517 7172
Laura Seppänen, L/S design agency: info@lauraseppanen.com , +358 41 5495549

Instagram: @halofromnorth
Lisää kuvia: Dropbox
www.halofromnorth.com

DESIGN LIKE NOTHING ELSE
FROM THE COOL SIDE OF THE WORLD
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