ALIAS GAMES PRESS RELEASE

Grattis till det 30-åriga Alias!
Alias uppfanns i Finland för tre decennier sedan. Vid den tiden fanns det knappast så
kallade ”partyspel” på den skandinaviska marknaden. Tactic Games Oy, tidigare
Nelostuote Oy, bestämde sig för att utveckla spelet från en produktidé och publicera det.
Tactic började tillverka Alias-spelet på en egen fabrik i Finland.
Markku Heljakka, styrelseordförande för Tactic Games Oy, påminner om spelets tidiga
dagar: ”En ny typ av idé erbjöds till kostnad och efter ett provspel beslutade det då
beslutande laget att investera i idén och kommersialisera spelet. Spelet väckte omedelbart
intresse med sin interaktion. Den första upplagan var 3000 exemplar och ett omslag. Vid
den tiden designades också ett rektangulärt paket för spelet, vilket inte var så vanligt i
brädspel.”
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Markku Heljakka och den första versionen av Alias
Alias-spelet blev snabbt en favorit och dess framgångssaga fortsätter. Alias-spel, som
representerar högsta kvalitet i Norden, tillverkas i Finland av miljövänligt återvunnet
material med respekt för naturen. Idag gläder det finska ordförklaringsspelet spelare runt
om i världen - Alias största marknader finns i de nordiska länderna, Ryssland och
Centraleuropa, såsom Tjeckien.
”Alias produktfamilj är ett av våra flaggskepp. Aliasförsäljningen har ökat organiskt på alla
marknader. Det exporteras till mer än 40 länder och spelet spelas på nästan 30 olika
språk. Alias-språkversioner finns även på kinesiska, koreanska, indiska och isländska. Det
måste finnas lite magi i spelet, för det kommer till liv genom spelare var som helst i
världen”, säger Juha Nieminen, exportchef för Tactic Games Oy.
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”Enligt försäljning och trender, dygnet runt och till och med nu någonstans på vår värld,
spelar någon från Alias, förklarar och gissar, skrattar och har roliga och underhållande
stunder med vänner i vårt spel. Det värmer upp sinnet!” tillägger Nieminen.
Produktfamiljen Alias, som har vuxit genom åren, innehåller underhållande och unika
ordförklaringsspel för spelare i alla åldrar. Alias-spel utvecklas oavbrutet och följer deras
tider och erbjuder spelarna en gripande blandning av både traditionella och etablerade
samt nya och aktuella ord. Junior Alias-spelet för barn används också i stor utsträckning i
undervisningen, t.ex. ordförråd att ackumulera.
2020 kommer Alias-spel att genomgå en reform i både innehåll och utseende.
”Under årtiondena har Alias produktfamilj vuxit och expanderat till en internationellt
framgångsrik produkt. För att fira jubileet har ett nytt, modernt utseende skapats för
produkterna, innehållet har redesignats och digitala dimensioner har också lagts till i
spelet. Under hösten kommer Alias att visas och höras i både traditionella och nya medier,
säger Jemina Heljakka, marknadschef för Tactic.
Formgivaren som ansvarar för reformen säger att den viktigaste utgångspunkten var att
stärka varumärkesidentiteten såväl som förpackningens budskap. Aliasloggtexten gjordes
luftigare och element som förstärker dynamiken lades till.
Bokstaven i “i “ ordet fick en poäng från pratbubblan. ”Och det är vad det här spelet
handlar om - att prata. Talbubblans rykte går tillbaka till 1200-talet och är nu aktuellt som
en symbol genom många olika digitala meddelandeplattformar”, säger Jussi Lindberg,
Tactics designer.
Lindberg noterar att meddelandet i spelpaketet helt enkelt är effektivt och också fungerar
bra på digitala kanaler.

Tactic Group is an international, growing and successful group of companies. Our success story started in Finland in 1967 –
our growth has been continuous and profitable ever since. Today, Tactic Group is one of the strongest, most productive and
fastest-developing marketers of board game products in Europe.
Tactic Games | Raumanjuovantie 2, PL 4444, 28101 Pori, Finland | Tel. +358 2 6244 144 | info@tactic.net

ALIAS GAMES PRESS RELEASE

Juha Nieminen och det förnyade Party Alias, Jemina Heljakka har i sina händer det Alias
som såldes på 90-talet och Jussi Lindberg med de förnyade Junior- och Original Aliasspelen
Fakta:
Alias-spel har gjorts i Finland i 30 år. Alias är Finlands mest kända och bästsäljande
festspel som säljs i mer än 40 olika länder. Mer än 6 miljoner Alias-spel har redan sålts
och nya versioner lanseras för produktfamiljen varje år. Årets nyhet är DIY Alias - med
andra ord, gör-det-själv-alias.
Olika språkversioner
bulgariska, tjeckiska, slovakiska, danska, estniska, kroatiska, ungerska, hebreiska,
isländska, italienska, japanska, koreanska, litauiska, lettiska, flamländska, norska,
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engelska, portugisiska, franska, rumänska, samiska, tyska, slovenska, finska, ryska,
ukrainska, kinesiska
Ytterligare information: info@tactic.net alias.eu www.tactic.net
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