Design Hill • Design with a View
Ehkä Suomen miellyttävin taukopaikka
Designhill sijaitsee Halikossa- E18 mottoritien liittymässä nro 13- suoraan Tukholma-Turku-HelsinkiPietari tien varressa. Helsingistä meille on matkaa noin 1 h 15 min ja Turkuun n. 35 minuttia.
Hyviä tuotteita, hyvää muotoilua ja laatua.
Kestäviä tuotteita. Tuotteita joita on helppo ja mukava käyttää, joiden kanssa on hauska elää.
Tuotteita jotka saavat asiakkaat hyvälle mielelle, jotka yllättävät- tuotteita jotka saavat ihmiset
nauramaan.
Tunnettujen suunnittelijoiden tuotteita, taitavien käsityöläisten tai nousevien uusien kykyjen
suunnittelemia tuotteita. Uusia tuotteita ja keksintöjä -erilaisiin koteihin ja erilaisille ihmisille.
Uskomme käsityötaitoon, haluun kehittää palveluja ja tuotteita-kokeilla uutta! Meillä on myös laaja
askarteluvalikoima harrastajille - häitä, juhlapäiviä varten tai vain omaksi tekemisen iloksi!
Tilausbusseille ja muille ryhmille tarjoamme erilaisen pysähdyskohteen yhdellä Suomen
tärkeimmistä liikenneväylistä-ja hyvän tarjoilun! Mikäli ryhmä haluaa myymäläesittelyn, kysy lisää
myymälästä. Turisteille meillä on tarjota kotiin vietäväksi aitoja suomalaisia tuotteita ja muistoja
Suomesta!
Meistä kaupankäynnin pitää olla reilua, vastuullista ja ympäristöä kunnioittavaa
Pinetan perinteiden mukaisesti olemme rakentaneet myymälän näitä arvoja kunnioittaen. Me
lämmitämme ja jäädytämme rakennuksen maalämmöllä, me kierrätämme kaiken
pakkausmateriaalin ja jätteen jonka voimme. Haluamme tarjota suomalaisia parhaita brändejä, joita
tukevat laadukkaat kansainväliset brändit. Olemme valinneet tuotteiksi myös pienten suomalaisten
valmistajien tuotteita sekä ympäristöä kunnioittaen ja luonnonmukaisesti tehtyjä tuotteita.
Uskomme, että kaikilla maailman aikuisilla on oikeus työhön, tarjoamme mm. myös Sokevan
näkövammaisten ja Kuurojen työkeskus Sampolan valmistamia tuotteita.
Olemme kotimainen tehdas, Pinetta-Tuote Oy on valmistanut Halikossa puutuotteita suomalaisesta
puusta jo vuodesta 1972 lähtien. Designhilliin olemme keränneet partnereiksi parhaita suomalaisia
brändejä: meiltä löytyy Pinetan tehtaanmyymälän lisäksi mm. Nanson, Finlaysonin, Marimekon ja
Globe Hopen shop-in-shopit. Lisäksi löydät mm. Ratian, Voguen, Aarikan, Iittalan, Arabian, ShowRoom Finlandin, Kodin-in ja Paratiisipajan kynttilöitä, Hukan I ja II-laatua sekä Opa/Muurikan
tuotteita. Laajasta saunavalikoimasta löytyy Pinetan lisäksi Frantsilan luotaistuotteita, Wanhan
Markin ja Osmian kylpytuotteita sekä kotimaisia pellavatekstiileita saunaan. Headline out-letistä
voit ostaa kampaamotuotteet normaalia edullisempaan hintaan ja Ihanin-maahantuojan shop-inshopista löydät kaihtimet myös maahantuoja alennuksin. Näitä hienoja tuotteita tuetaan sitten
hyvillä europpalaisella designmerkeillä kuten ASA, Koziol, Joseph&Joseph, Dixie, Leonardo,
Redecker etc.

Kahvilamme on palvelukahvila, joiden omistajilla on myös mainostoimisto. Kahvilan idea ja upea
suklaavalikoima juotavat juurensa Brysseliin, josta toinen omistaja on kotoisin. Hänen hollantilainen
kuvittaja/taiteilija vaimonsa on myös maalannut lasten nurkkauksemme lohikäärmeen. Lasten
nurkkauksen lisäksi myymälässämme on ilmainen w-lan yhteys asiakkaiden käyttöön, asiakkaille
oma Mac ja Ristomatti Ratian suunnittelemat wc:t. Otamme mielellämme vastaan sekä isompia
että pienempiä ryhmiä, ja kerromme ryhmillemme mielellämme lisää tuotteistamme tai sisustuksen
tai muodin uusimmista trendeistä.
Designhillin tarina alkaa vuodesta 2002, jolloin mieheni, Pinetan toimitusjohtaja Tony Pelander osti
maa-alueen samaan aikaan kuin Shell viereisen tontin. Ajatus oli siirtää Pinetan vanha
tehtaanmyymälä risteykseen. Vuonna 2006 Shell sitten ilmoitti alkavansa rakennustöihin ja näin
meille tulikin kiire aloittaa omat rakennustyöt. Tässä vaiheessa tein itse päätöksen siirtyä
perheyhtiöön mukaan. Olin työskennellyt 18 vuotta suomalaisen kaupan palveluksessa.
Koulutukseltani olen sisustussuunnittelija, joka meni valmistuttuaan Anttilan suunnitteluosastolle
tavaratalosuunnittelijaksi. Tästä tie kulki visuaalisen markkinoinnin suunnittelupäälliköksi. 90 –luvun
puoliväliin mahtui myös työaika Stockmannilla, Moskovan yritysmyynnissä. Tänä aikana opin paljon
myös siitä, miten venäläiset naiset haluavat sisustaa kotejaan ja minkälaista palvelua he arvostavat
. Palasin kuitenkin Anttilaan: toimiessani Anttilan Postimyynnin tuotantopäällikkönä sain
mahdollisuuden vuonna 95 lähteä Dallasiin isoon suoramarkkinointikonferenssiin: siellä sain
ensimmäisen kosketuksen verkkokauppaan ja tästä syntyi takaisin tultuani NetAnttilan
ensimmäinen, alkeellinen versio. Tämän jälkeen minulla oli Anttilassa mahdollisuus toimia
ostopuolella sekä naisten muodin että kodin tuotteiden markkinointipäällikkönä. 2002 -2006 vedin
myyntijohtajana Kodin 1 –tavarataloketjua ja lopulta viimeiset vuodet Anttilan markkinointijohtaja
vastasin Anttilan ostoista ja markkinoinnista. Näistä ajoista syntyivät ne hyvät kontaktit ja
luottamukselliset suhteet tavarantoimittajiin, jotka ennakkoluulottomasti lähtivät mukaan Designhill
hankkeeseen. Yhdessä heidän kanssaan kehitimme Designhillin myymälän, tuotevalikoiman ja
konseptin. Halusimme tehdä viihtyisän pysähdyspaikan ja ”ihmisen kokoisen” erikoiskaupan. Pari
kertaa vuodessa käymme myös ostamassa tuotteita ja seuraamassa kansainvälisiä messuja esim.
Pariisissa ja Tukholmassa.
Mottomme on, että emme ole koskaan valmiita: haluamme kehittää toimintaamme myös yhdessä
asiakkaidemme kanssa. Haluamme tarjota asiakkaillemme ja ystävillemme pienen elämyksen:
arjen tai juhlan pysähdyksen tai iloisen yllätyksen, jota et osannut odottaa! Tervetuloa meille!

