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Salming ja HW-Company aloittaa yhteistyön kaksinkertaisen 
maailmanmestarin Peter Kotilaisen kanssa. 
 
”Olemme todella ylpeitä ja innoissamme voidessamme julkistaa yhteistyösopimuksen 
yhden Suomen ja maailman kautta aikojen parhaimman salibandypelaajan Peter 
Kotilaisen kanssa. Peteristä tulee näkyvä brändilähettiläs Salmingille ja meille eri 
markkinointikanavissa, ja hänellä tulee olemaan myös iso rooli erilaisissa alan 
tapahtumissa seuraavien vuosien aikana”, sanoo HW-Companyn toimitusjohtaja Kai 
Helisten. 
 
”Yhdessä Suomen maajoukkuemaalivahdin ja viime vuonna maailman parhaaksi 
salibandypelaajaksi valitun Eero Kososen kanssa Peter tulee olemaan Salmingin 
salibandyn ehdottomia keulakuvia”, kertoo Salmingin toimitusjohtaja Joakim Sandin ja 
jatkaa ”Vuonna 2017 Eeron kanssa solmitun sopimuksen jälkeen Salmingin innovatiivisten 
maalivahtivarusteiden ja -kenkien myynti on kasvanut Suomessa huikeasti. Olemme 
vakuuttuneita, että sama tapahtuu Peterin myötä myös mailoissa ja kenttäpelikengissä.”  
 
Suuren yleisön tietoisuuteen Peter nousi Suomen voittaessa maailmanmestaruuden 
vuonna 2016. Hän oli turnauksen pistepörssin ykkönen, jonka myötä hänet valittiin 
turnauksen arvokkaimmaksi pelaajaksi. Vuonna 2018 Peter oli taas ratkaisemassa MM-
kultaa Suomelle toistamiseen ja voittaen vielä sen perään kauden 2018/2019 
Salibandyliigan pistepörssin. Peter edustaa Salibandyliigassa pelaavaa Jyväskyläläistä 
Happeeta jo kuudetta kautta peräkkäin. 
 
”Olen pelannut salibandya siitä lähtien kun opin kävelemään ja panostanut siihen ihan 
kaiken, tavoitteena olla maailman paras pelaaja. Olen koko ajan tiedostanut, että vain 
kova työ yhdistettynä totaaliseen antaumukseen lajiin tuo menestyksen. Kun tutustuin 
Salmingiin ensi kertaa huomasin, että omat ajatukseni yhtyivät täysin Salmingin filosofiaan 
ja varsinkin sen mottoon ”Salming is for people who train hard and don’t make excuses”. 
Pakko myöntää, että se oli ensisysäys yhdessä Salmingin valtavirrasta poikkeavien 
välineiden kanssa sille miksi valitsin heidät yhteistyökumppaniksi”, toteaa Peter Kotilainen. 
 
Lisätietoja: 
 
Kai Helisten 
Puhelin: 0400 430 893, Sähköposti: kai.helisten@hw-company.fi 
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Salming Sports lyhyesti: 
 
Legendaarisen jääkiekkoilija Börje Salmingin nimeä kantava Salming Sports 
suunnittelee, kehittää ja markkinoi korkealaatuisia tuotteita juoksuun, salibandyyn, 
sulkapalloon, squashiin ja käsipalloon. Lajista riippumatta, jokaisen Salming tuotteen 
suunnittelun pohjalla on tuoda markkinoille tuote, joka poikkeaa valtavirrasta 
edistyksellisellä teknologialla, materiaaleilla ja ergonomialla auttaen urheilijaa ylläpitämään 
ja parantamaan suorituskykyä ja tekniikkaansa sekä pienentämään loukkaantumisriskiä. 
Salming – No Nonsense! Lue lisää www.salming.com  
 
 
HW-Company lyhyesti: 
 
Oy HW-Company Ltd on vuonna 1989 perustettu tukkukaupan palveluyritys, joka tuo 
maahan ja myy kansainvälisesti tunnettuja ja laadukkaita asusteita, kenkiä ja varusteita 
urheiluun-, ulkoiluun, metsästykseen ja ampumaurheiluun. Lue lisää www.hw-company.fi  
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