Kauppakeskus AINOA tarjoaa kaiken muodista ja pukeutumisesta kiinnostuneille
Kauppakeskus AINOA esittelee suomalaisen muodin kärkinimiä ja kansainvälisiä muotibrändejä. Uudessa
avautuvassa AINOAssa on 20 muodin erikoisliikettä, muun muassa SAND Copenhagen, Ivana Helsinki, Zio
ja Peura. Kauppakeskus AINOAssa muotiliikkeillä on tilaa yli 13 000 neliötä.
Kestävää ja laadukasta suomalaista designia
Ivana Helsinki ja Marita Huurinainen avaavat brändimyymälänsä AINOAssa.
Ivana Helsingin Paola Suhonen kertoo rakastavansa Tapiolaa, sillä alueen design ja arkkitehtuuri sekä
puutarhamaisuus viehättävät häntä. Ivana Helsinki esitteli aikoinaan Pariisin muotiviikoilla myös TapiolaKauniainen-nimisen mallistonsa.
“Kauppakeskus AINOA on moderni ihanalla tavalla. Kauppakeskus on designorientoitunut ja sen
visuaalisuuteen on panostettu. Mutta kauppakeskus on ennen kaikkea toimiva. Ivana Helsinki -brändinä
istuu hyvin AINOAaan”, Paola Suhonen kehuu kauppakeskusta.
AINOAn filosofia viehättää myös Marita Huurinaista, joka avaa samannimisen liikkeen kauppakeskukseen.
Sitä edesauttoi se, että Tapiolasta löytyy jo kanta-asiakkaita.
Marita Huurinainen -brändin inspiraation ja materiaalien lähde on luonto. Marita Huurinainen käyttää
mallistossaan myös turkiksia. Vaatteissa käytettyjä turkiksia ei ole kuitenkaan metsästetty tai kasvatettu
turkin takia, vaan eläin on löydetty esimerkiksi tien varrelta tai se on metsästetty riistanhoidollisista syistä.
Muodin ja pukeutumisen parhaimmistoa
“Suomalaiset ovat yksilöllisiä pukeutujia. Tästä syystä on tärkeää, että kauppakeskuksesta löytyy laaja
valikoima vaatteita ja asusteita jokaiseen makuun”, kertoo AINOAn kaupallinen johtaja Marja-Liisa
Neuvonen.
“Tavoitteena on ollut alusta alkaen koota erilaisia brändejä saman katon alle. Näin jokaiselle pukeutujalle
löytyy jotakin. Olemme iloisia, että olemme saaneet AINOAan myös suomalaisen muodin valovoimaisia
tähtiä, designia, mutta myös entuudestaan kaikille tuttuja kansainvälisiä ketjuja.”
AINOAan avaavat Ivana Helsinki- ja Marita Huurinainen -myymälöiden lisäksi seuraavat bränditalot:
Annabella – Tarkasti valikoituja, pienehköjä eriä persoonallisia naistenvaatteita.
Fiilinki – Muodikkaita vaatteita odotus- ja imetysaikaan sekä lastenvaatteita. Myös tyylikkäät juhlavaatteet
kaikenikäisille tytöille ja pojille sekä odottaville äideille.
Jennifer Shoes – Ideologiana on tarjota kenkiä jalkojen hyvinvoinnin parhaaksi.
Lindex – Yksi Pohjois-Euroopan johtavista muotiketjuista. Valikoimaan kuuluu naisten alusvaatteita,
naisten- ja lasten vaatteita.

Marja Kurki – Huiveistaan, solmioistaan ja taskuliinoistaan sekä laukuistaan ja koruistaan tunnettu
suomalaisbrändi.
Polarn o. Pyret – Laadukkaita lastenvaatteita niin arkeen kuin juhlaan. Perinnöksi myös pikkusisaruksille.
Peura – Tarjoaa etupäässä luonnonmateriaaleista, kuten silkistä, pellavasta, viskoosista sekä muita
luonnonkuiduista valmistettuja naistenvaatteita ja -asusteita.
SAND Copenhagen – Tanskalaisen muotibrändin vaatteissa yhdistyvät viileät skandinaaviset siluetit
eteläeurooppalaisen viehätysvoiman kanssa.
Zio – Yksi pääkaupunkiseudun parhaimmista kenkä- ja asustekaupoista, joka tarjoaa ainutlaatuisia tyylejä
suosituilta suunnittelijoilta ympäri maailmaan.
Tutut vahvat brändit Cubus, Lindex, Stadium ja Stockmann löydät edelleen AINOAsta samoin kuin uusiin
tiloihin muuttavan Cafe Latte Lifestylen ja H&M:n. Lisäksi AINOAssa palvelevat Kello ja Kulta
Tapiola sekä Timanttiset.
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AINOA on 2013 avattu kauppakeskus vehreän Tapiolan sydämessä. Kauppakeskuksessa asioi vuonna 2018
yli 6 miljoonaa asiakasta, ja kävijämäärät jatkavat kasvuaan. Lopullinen, 50 000 m2 ja yhteensä yli 100
erikoisliikettä, ravintolaa ja palvelua kattava AINOA on valmis 24.10.2019. AINOAn ympärille rakentuu
Suomen suurin kävelykeskusta kauppoineen ja palveluineen, ja kauppakeskuksen yläpuolelle valmistuu
asuinhuoneistoja. AINOA on liikenteen ylivoimainen solmukohta, jossa yhdistyvät 2 000 paikan
pysäköintihalli ja pyöräpaikat, Tapiolan metroasema sekä bussiterminaali. www.ainoatapiola.fi

