
A promise of uniqueness to soften your everyday life – join the story

Arkeen pehmeä lupaus ainutkertaisuudesta – tule mukaan tarinaan
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Hei,
Fanni tässä. Olen ajatellut usein, että haluaisin jollain keinoin 

kertoa ihan kaikille, miltä maailma minusta näyttää, tuntuu ja 

kuulostaa. Haluaisitko olla mukana sillä matkalla? Haluaisitko 

katsoa miten kevään ensimmäiset, hennot lehdet puskevat terhak-

kaasti itsen
sä ulos puiden silmuista. Tuntea käsissä

si aallokossa 

sileäksi m
uovautuneen kiven, kesäauringosta lämmenneen 

pinnan? Tahtoisitko aistia puhtaiden lakanoiden tuoksun, kun 

viileä merituuli leikittele
e niiden kustannuksella? Ehkä tahtoisit 

istua viereeni karhealle rantakalliolle viilenevänä, alkusyksyisenä 

iltana.

Toivon, että tahtoisit.

Sillä tämä maailma on meidän. Pysähdytään yhdessä koke
maan 

kaikki sen
 pienet ihmeet. Nyt ja tässä

. Ei kiirehditä ohi, vaan 

kuunnellaan. Koska maailma on meitä varten. Sinua ja minua. 

En malta odottaa, 
että kohdataan.

Sinun,
Fanni K



The Fanni K collection consists of carefully selected home decoration 
and lifestyle products imbued with the passion to see 

all of the beauty in the surrounding world

– join the story.

Fanni K -mallisto rakentuu tarkoin valikoiduista kodinsisustus-
 ja lifestyle-tuotteista sekä intohimosta nähdä 

ympäröivän maailman kaikki kauneus

– tule mukaan tarinaan.
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Visit our website to learn
more about story of Fanni K.

Vieraile verkkosivustollamme 
tutustuaksesi lisää  
Fanni K:n tarinaan.



The collection is always
carefully designed

The products feature repeating classical 
patterns and natural colors as well as 
high-quality materials.

The balanced collection tells a soft story, 
which is conveyed by each product in 
its own unique way. 

Mallisto on aina tarkkaan 
suunniteltu

Tuotteissa toistuvat klassiset kuosit, luonnon-
läheiset värit sekä laadukkaat materiaalit. 

Tasapainoinen ja kestävä mallisto kertoo 
pehmeää tarinaa, jokainen tuote kuitenkin 
omalla yksilöllisellä tavallaan. 





An individual choice for those who value 
esthetics and quality
Premium materials bring a sense of soft luxury into your everyday life. 
Natural materials are timeless and durable.

The classic patterns and strikingly lively textures are perfect for 
a Scandinavian style. The Fanni K products pay special attention to the 
details: the carefully planned elements give personality to each product 
and set them apart from the ordinary.

Yksilöllinen valinta niille, jotka arvostavat 
estetiikkaa ja laatua 
Laadukkaat materiaalivalinnat tuovat pehmeää luksusta arkeen. 
Luonnonmateriaalit ovat ajattomia ja kestäviä. 

Klassiset kuosit sekä puhuttelevat, eläväpintaiset tekstuurit sopivat 
pohjoismaalaiseen kotiin. Fanni K -tuotteissa on kiinnitetty erityisesti 
huomiota yksityiskohtiin: Tarkoin mietityt yksityiskohdat antavat 
tuotteelle persoonan, erottavat sen tavanomaisesta.





Thoughtful carelessness
– beautiful simplicity

Thoughtful carelessness gives the products personality,
distinguishing them from the ordinary. 

Soft and calm color tones as well as appealing, interesting 
textures are ideal for Nordic homes. 

Harkittu huolettomuus
– kaunis vähäeleisyys

Harkittu huolettomuus antaa tuotteelle persoonan, erottaen 
sen tavanomaisesta. Pehmeät ja maltilliset värisävyt sekä 

eläväpintaiset ja puhuttelevat tekstuurit 
sopivat pohjoismaalaiseen kotiin.

Textured materials bring depth to the 
product’s story and give it layers. 

Eläväpintaiset materiaalit 
syventävät tuotteen tarinaa ja tuovat 
sille kerroksellisuutta.



Different structures give the product 
a unique look. 

Erilaiset struktuurit antavat 
tuotteelle yksilöllisen ilmeen.

The basic products stand the test of 
time and wear well. 

Tuotteet kestävät hyvin aikaa ja 
kulutusta.

The products combine trendiness and 
storytelling.

Tuotteissa yhdistyy trendikkyys ja 
tarinallisuus.



A new Fanni K collection is launched twice a year. Each season, the basic selection is 
complemented with new arrivals that match Fanni’s natural materials and color schemes.

Uusi Fanni K -mallisto julkaistaan kaksi kertaa vuodessa. Joka kaudelle tuodaan perus-
valikoiman ohelle Fannin luonnonläheisiin materiaaleihin ja värimaailmaan sopivia 
uutuustuotteita.





Each collection also includes new and inspiring seasonal 
colors that make up a balanced and fresh mix with 
Fanni K’s natural colors.

Mallistoon tulee kausittain myös uusia, inspiroivia 
sesonkivärejä, jotka muodostavat yhdessä Fanni K:n 
luonnonläheisten värien kanssa tasapainoisen ja 
raikkaan kokonaisuuden.





The story of Fanni K tells about a desire to enjoy 
life making unique and meaningful choices. 

Fanni K:n tarina kertoo halusta nauttia elämästä 
ainutkertaisia ja merkityksellisiä valintoja tehden.



Long life

A long-lived and timeless product is an environmentally friendly choice. 
Fanni K products are designed to stand the test of time in terms of their quality, 
comfort and design. The use and maintenance instructions provided with the 
product help you keep the product in good condition, ensuring that it will serve 
you for years to come.

Pitkä käyttöikä

Pitkäikäinen ja ajaton tuote on ympäristöystävällinen valinta. Fanni K -tuotteet on 
suunniteltu kestämään aikaa sekä laatunsa, käyttömukavuutensa että designinsa 
osalta. Tuotteen mukana tulevat ohjeet tuotteen käytöstä ja huollosta auttavat 
pitämään tuotteen hyvässä kunnossa, jolloin se palvelee käytössä pitkään.

Materials

The materials of our products are selected based on durability, visual appeal and 
ethical considerations, including their environmental impacts.
The purpose of packaging is to protect the product during its transport and 
handling. Our packaging is made insofar as possible from easily recyclable 
materials, avoiding unnecessary overprocessing and overpackaging. We use as 
little plastic as possible in our packaging. 

Materiaalit

Tuotteiden materiaalit valitaan siten, että ne kestävät aikaa, katsetta ja eettistä 
tarkastelua. Materiaalien ympäristöystävällisyyteen kiinnitetään huomiota. 
Pakkauksen pitää suojata tuotetta kuljetuksessa ja käsittelyssä. 
Pakkauksemme pyritään valmistamaan helposti kierrätettävistä materiaaleista 
ja turhaa pakkausmateriaalien prosessointia ja ylipakkaamista vältetään. 
Pakkauksissa käytetään mahdollisimman vähän muovia.



Manufacturing

It is important to us that our products are 
manufactured in conditions corresponding to our 
values and that workers’ rights are respected. 
The Fanni K brand is owned by Tammer Brands. 
Tammer Brands participates in Amfori, 
a network of companies whose objective is to improve 
working conditions in international supply chains 
and harmonize supplier monitoring. The Amfori BSCI 
system is based on the UN’s and ILO’s conventions on 
human rights and working conditions.

Tuotteiden valmistus

Meille on tärkeää, että tuotteemme valmistetaan 
arvojamme vastaavissa oloissa ja työntekijöiden 
oikeuksia kunnioitetaan. Fanni K -tuotemerkin omistaa 
Tammer Brands. Tammer Brands on jäsenenä Amfori 
BSCI -yritysverkostossa, jonka päämääränä on parantaa 
työolosuhteita kansainvälisessä hankintaketjussa 
ja yhden mukaistaa toimittajien valvontaa. Amfori 
BSCI -järjestelmä perustuu YK:n ja ILO:n sopimuksiin 
ihmisoikeuksista ja työoloista.

Member of amfori, the leading global business association for 
open and sustainable trade. We take part in amfori BSCI. 
For more information visit www.amfori.org

Responsible choice

Responsible choice is Tammer Brands Oy’s own 
symbol that tells you that the product bearing it is 
a more sustainable choice. More information on 
what makes the product more sustainable is always 
provided on the packaging.

Responsible choice

Responsible choice on Tammer Brands Oy:n oma 
symboli; se kertoo, että tuote on vastuullinen valinta. 
Lisätietoja tuotteen vastuullisuudesta löytyy aina 
tuotteen pakkauksesta.



The Fanni K cotton textiles receive the Responsible Choice label if their materials contain 75–100 % organic cotton.
Fanni K -puuvillatekstiili saa Responsible choice -merkin, jos 75–100 % materiaalista on luomupuuvillaa.



Shop-in-Shop Concept

Fanni K products can be more clearly displayed than 
ever before with inspiration in a readymade, visual 
and hot-selling shop concept. A house-shaped section 
for Fanni K products has personality, stirring up the 
desire in consumers to makepurchases. It relays both 
the Fanni K story and spirit to the consumer.

Shop-in-shop -konsepti 

Valmiissa visuaalisessa ja kaupallisessa myymälä-
konseptissa Fanni K -tuotteet ovat entistäkin 
selkeämmin ja inspiroivammin esillä. Talon 
muotoinen Fanni K -tuoteosasto on persoonallinen 
ja herättää siten kuluttajassa ostohalun. Se viestii 
osaltaan Fanni K:n tarinaa ja tunnelmaa eteenpäin 
kuluttajille.

Bring experience to your store and get new customers. 
Tuo myymälääsi elämyksellisyyttä ja saat uusia asiakkaita.



Markkinointimateriaali

Saat myyntiä tukevia markkinointimateriaaleja: 
logo- ja hyllynpäätykylttejä, hyllyvippoja, julisteita ja 
lattiatarroja.

Marketing materials

You will get marketing materials for promoting
sales: logo and end cap signs, shelf talkers, posters
and floor stickers.

Bring experience to your store and get new customers. 
Tuo myymälääsi elämyksellisyyttä ja saat uusia asiakkaita.

Natural material
Luonnonmateriaalia

@fannik_homestories
 FanniKhomestories

Join the story  •  Tule mukaan tarinaan
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Media selection
We have selected the most 
interesting products of the 
season from our vast collection 
to create a media kit. You can 
also find high-quality product 
images and atmospheric images 
of the products included in the 
media kit to support your sales 
and marketing. You can find the 
images in the Tammer Brands 
media bank (tammerbrands24h.
fi) by using the product code.

Mediavalikoima
Olemme valinneet laajasta 
tuotevalikoimastamme sesongin 
mielenkiintoisimmat tuotteet 
mediavalikoimaksi. Kaikista 
mediavalikoiman tuotteista saat 
laadukkaat tuote- ja fiiliskuvat 
myyntisi ja markkinointisi 
tueksi. Kuvat löydät Tammer 
Brandsin kuvapankista (tammer-
brands24h.fi) tuotekoodin avulla. The products of media selection have more images to support your sales. 

Mediavalikoiman tuotteilla on enemmän kuvamateriaalia myyntisi tueksi.



Influencer cooperation
Fanni K cooperates with Finland’s leading 
influencers. 

Fanni K  products can be found e.g. from 
@mmarj00 @sinisliik @villalumeblog 
@modernistikodikas @jonnatykkaa 
@allidaalia IG accounts. 

Fanni K is actively looking for 
partners in commercial collaborations. 

Vaikuttajayhteistyö
Fanni K tekee yhteistyötä Suomen eturivin 
vaikuttajien kanssa. 

Fanni K -tuotteita löytyy mm. 
@mmarj00 @sinisliik @villalumeblog 
@modernistikodikas @jonnatykkaa 
@allidaalia -tileiltä.

Fanni K etsii aktiivisesti kumppaneita 
kaupallisiin yhteistöihin.



Visit our wesite to find out more. 
Vieraile verkkosivustollamme saadaksesi lisätietoja.

Fanni K:n aktiiviset somekanavat; Instagram ja 
Facebook sekä verkkosivut palvelevat jälleenmyy-
jiä ja kuluttajia esitellen mallistoa tuotesisältöisten 
fiiliskuvien avulla.

Fanni K’s active social media channels, Instagram 
and Facebook, and website serve retailers and 
consumers and showcase the collection through 
product-centric atmospheric photos.

Social media
Somekanavat

@fannik_homestories

@FanniKhomestories

fannik.fi



Fanni K – creating a story together 
Fanni K – luodaan tarina yhdessä
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