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1. Printtilehden postitettu jakelu
Julkaisu postitetaan valtakunnallisesti nimikkeellisenä suorapostituksena
kohderyhmään joka käsittää: ravintolat, lounasravintolat, henkilöstöravintolat,
pikaruokaravintolat, kahvilat, baarit, yökerhot, julkiset keittiöt, hotellit,
majoitusliikkeet, liikenneasemat, pitopalvelut ja alan oppilaitokset.

2. Sähköisen e-lehden jakelu
E-lehti lähetetään nimikkeellisesti yli 8 000 ammattilaisen
sähköpostiosoitteeseen. Julkaisu on luettavissa sekä tilattavissa e-lehtenä
maksutta osoitteessa www.proresto.ﬁ

3. Lehden messujakelu
proresto-lehteä jaetaan kaikissa merkittävissä alan
tapahtumissa. Vuoden 2018 tapahtumajakelut löydät
mediakortista.

proresto-lehdellä on yli 40 000 lukijaa

”

Olemme saaneet loistavaa palvelua ja panostukset, joita olemme
tehneet, ovat olleet kannattavia. Proresto-lehdessä näkyminen

Lukijatutkimus 2017 HR4 PROMENADE

huomattiin ja saimme suoria kontakteja heidän nähtyään ekologisia
työasuja lehdessä. Tulemme varmuudella jatkamaan yhteistyötämme.”

PRORESTO lukijatutkimus

Carita Peltonen, Myynti-ja markkinointijohtaja, Touchpoint Oy

Tutkimus selvitti lehden lukijakunnan rakennetta, mielipiteitä lehden sisällöistä ja visuaalisesta ulkonäöstä. Kohderyhmänä oli
proresto-lehden nimellään saavat HoReCa-alan ammattilaiset. Lukijatutkimuksen toteutti HR4 PROMENADE.

JAKELULEVIKKI 18 000 KPL

Lisätietoja tutkimuksesta antaa proresto-lehden tuotepäällikkö Paul Charpentier, paul.charpentier@publico.com, puh. 020 162 2220.

84%

88%

80%

HoReCa-alan toimijoille suunnattu korkeatasoinen ammattimedia, jolla on yli 40 000 lukijaa.
Julkaisu tavoittaa alan ammattilaiset sekä todelliset päätöksentekijät valtakunnallisella kohderyhmäjakelulla.
Painetun lehden painosmäärä on 10 000 kpl ja se lähetetään myös e-lehtenä yli 8 000 ammattilaiselle.

lukijoista osallistuu yrityksen

lukijoista kokee saavansa

lukijoista on hankkinut lisätietoa

hankintapäätöksiin

PRORESTO lehdestä jäsenneltyä

PRORESTO lehdessä olleen mainoksen

ja hyödyllistä tietoa

tai artikkelin perusteella

85%

61%

95%

lukijoista kokee PRORESTO lehden

lukijoista kokee avoimesti

lukijoista työskentelee yli 1 milj. euron

nostavan esiin mielenkiintoisia aiheita

luettavan e-lehden hyödylliseksi

liikevaihdon tekevässä yrityksessä

Kaikissa vuoden numeroissa käsittelemme laajasti koko HoReCa-sektoria.

TUOTEPÄÄLLIKKÖ

Teemoja ovat: Elintarvikkeet & Raaka-aineet – Koneet & Laitteet

Paul Charpentier

Henkilöstö & Koulutus – Tilat & Kalusteet – Puhtaanapito & Hygienia

020 162 2220

Yrittäjyys & Liiketoiminta

paul.charpentier@publico.com

nro

tapahtumajakelu

ilmestyy

1+2/2018

Gastro Helsinki 2018,
Helsinki Coffee Festival

helmikuu, vko 9

3+4/2018

Heinon Tukkumessut,
Ateria 18, Fastfood&Café&Ravintola 2018 Tampere

elokuu, vko 34

www.proresto.fi

Julkaisu on luettavissa myös osoitteessa www.proresto.ﬁ

Tekniset tiedot:

ILMOITUKSET

Lehden koko: 210 x 297 mm
Painopaikka: PunaMusta
Liimasidonta

Takakansi
4 500 €
Etusisäkansi
3 900 €
Takasisäkansi
3 900 €

Muista lisätä
5 mm leikkausvara
ja leikkausmerkit!

Aineiston toimitus:
Aineiston mukana tulee lähettää saate,
josta käy ilmi:
1. ilmoittajan nimi,

2/1 sivua 420 x 297 mm
3 900 €
+ 5 mm leikkausvara

1/1 sivua 210 x 297 mm
2 900 €
+ 5 mm leikkausvara

1/1 sivua
190 x 270 mm

2. julkaisun nimi, numero ja osio,

2 900 €

johon ilmoitus tulee sijoittaa.
sähköpostitse:
aineisto@publico.com
Artikkelit:
Tekstitiedostot:
Toimitetaan Word rtf -muodossa.
Artikkelin lopussa voidaan mainita
yhteystietona www-osoite

1/2 sivua pysty 103 x 297 mm
+ 5 mm leikkausvara
2 100 €

1/2 sivua pysty

90 x 270 mm

2 100 €

1/2 sivua vaaka
210 x 148 mm + 5 mm
190 x 135 mm

2 100 €
2 100 €

Kuvatiedostot:
Toimitetaan sähköisessä muodossa.
Photoshop EPS, TIFF tai
JPEGtiedostona, CMYK-väreissä ja

NÄKÖKULMA/KOLUMNI

NÄKÖKULMA
Piritta Mamia
Europicnic Oy:n tuotekehityspäällikkö
Kirjoittaja on koulutukseltaan Leipuri-kondiittori ja
elintarviketuotannon restonomi.

resoluuutiolla 300 dpi.

Asiantuntijan kirjoittama näkökulma lehdessä käsiteltyyn aiheeseen
JÄLKIRUOKA
ON ELÄMYS

tai kirjoitus muuten ajankohtaisesta aiheesta.

Ilmoitusaineisto:

Tekstin pituus noin 350 sanaa + lyhyt kirjoittajan esittely maksimissaan 30 sanaa.

Tulostusvalmis Adobe Acrobat tai

Kirjoittajan kuvan tulee olla korkearesoluutioinen, min. 300 dpi.

Adobe InDesign PDF-tiedosto tai

Hinta: 2 900 €

Me Europicnicillä uskomme, että aidoin maku syntyy tuotteiden
PIENI MAKEA tuote jälkiruokana on erinomainen tapa tehdä lisämyynalkulähteillä, siellä missä niitä on kautta aikain osattu valmistaa partiä. Nykytrendi suosii muutenkin hemmottelutuotteissa pieniä annoskohaiten. Tämä on innostanut meitä tuomaan
koja, jolloin voidaan herkutella paremmalla omalmaailman parhaimpia makuja suomalaisten
latunnolla. Samalla annoshinta pysyy huokeana
kuluttajien saataville jo 20 vuoden ajan. Valija ostopäätös tehdään helpommin. Suomessa
Jälkiruokavalikoiman
koimastamme löytyvät mm. aidot italialaiset
tätä mahdollisuutta voitaisiin hyödyntää enemtiramisut sekä amerikkalaiset premium-kakut,
män esimerkiksi lounasmyynnin yhteydessä.
makupalettia kannattaa
joita on tarjottu jopa Valkoisen Talon jälkiruoItaliassa on oivallettu, että kohtuuhintainen
piristää kauden uutuuksilla ja
kalistalla.
jälkiruoka, joka voi olla illallisen yhteydessä tarJälkiruokavalikoiman makupalettia kanjottavaa tuotetta vaatimattomampi, toimii myös
trendeihin sopivilla tuotteilla.
nattaa piristää kauden uutuuksilla ja trendeihin
sisäänheittäjänä. Hieman pienemmälläkin katsopivilla tuotteilla. Kuitenkin myös tutut perusteella myyty jälkiruoka on aina parempi, kuin ei
maut on hyvä löytyä listalta. Tasapainoisesta
jälkiruokamyyntiä ollenkaan.
valikoimasta löytyy aina jotain suklaista, raikasta sitrusta, hedelmän ja
Monipuolinen jälkiruokavalikoima voi olla myös osa yrityksen ydinkonpähkinän yhdistelmiä sekä täyteläisiä kermaisia makuja, kuten juustoseptia. Pariisissa toimii kuuluisa pihviravintola, jonka listalla on vain yksi
kakkua. Jo näiden perusmakujen valikoimasta löytyy mieleinen vaihtopääruokalaji, mutta jälkiruokavaihtoehtoja jopa useita kymmeniä. Asiaehto seurueen jokaiselle ruokailijalle.
kas tietää aina, mitä saa tilatessaan viimeisen päälle herkullisen pihviAmerikkalaistutkimuksen mukaan kanta-asiakkaista puolet valitsee
annoksen, mutta aterian kruunaa jälkiruoka, jolla asiakas voi yllättää
ravintolan sen perusteella, löytyykö listalta omaa suosikkijälkiruokaa,
itsensä aina uudelleen. Ja asiakkaita riittää jonoksi asti.
mutta Suomessa ei olla vielä aivan näin pitkällä. Onnistuessaan jälkiLisämyyntiin sopivat erityisesti vaivattomat ja laadukkaat valmistuotruoka on kuitenkin elämys, joka vaikuttaa huomattavasti myös yleiseen
teet, sillä ne eivät kuormita henkilökuntaa tai aiheuta valmistuksesta johasiakastyytyväisyyteen. Sama ateria ja asiakaspalvelu saatetaan arvioida
tuvia lisäkuluja. Kun kustannukset ovat tarkoin tiedossa, tuotteet on
jopa 20 % onnistuneemmaksi silloin, kun aterialla on nautittu myös jälhelppo hinnoitella kannattavasti ja myyjä tietää tarkasti, paljonko niistä
kiruokaa. Q
kertyy kassaan katetta. Valmis voi olla myös erittäin korkealaatuinen.

”

1/3 sivua kapea vaaka
190 x 87 mm
1 400 €
1/3 sivua kapea pysty
58,5 x 270 mm
1 400 €

1/4 sivua
90 x 135 mm

1 100 €

1/8 sivua pysty
43 x 135 mm
1/8 sivua vaaka
90 x 65 mm

850 €
850 €

Resoluutiolla 300 dpi ja
CMYK-väreissä.
! Jos materiaali ei vastaa
aineistovaatimuksia, laskutamme
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Kaikkiin hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

on 8 000 neliömetriä, mikä on kymmenisen prosenttia kauppakeskuksen vuokrattavasta pinta-alasta. Asiakaspaikkoja ravintoloista löytyy noin
4 000.
Kolmasosa tulee syömään
Vyyryläinen muistuttaa, että ravintolatarjonnan lisääntyminen ja monipuolistuminen kauppakeskuksissa on selkeä globaali trendi. Ravintoloiden suhteellinen osuus pinta-alasta ja vuokratuotoista on kasvanut jo pitkään kauppakeskustoimialalla, ja trendi on edelleen kasvava: esimerkiksi
CBRE:n kansainvälisen tutkimuksen mukaan kolmasosa asiakkaista vierailee kauppakeskuksessa vain siksi, että haluaa syödä tai juoda jotain.
”Tällöin on tärkeää tarjota ihmisille jotain muuta kuin nopea tankkaus
food courtissa – ja laatu, palvelu ja monipuolisuus nousevat isoon rooliin”, Vyyryläinen toteaa ja lisää, että myös kauppakeskuksessa tapahtuva
ravintola-asiointi voi olla mieleenpainuva elämys.
Vyyryläisen mukaan myös ravintoloitsijat näkevät kauppakeskukset kiinnostavina sijaintipaikkona, joihin kannattaa tuoda kunnianhimoisia konsepteja. ”M.E.E.T:n konsepti on herättänyt vahvaa vuokrauskysyntää ja onnistuimme saamaan sinne todella kiinnostavia ravintoloita, joista
monet ovat toimineet aiemmin vain Helsingin keskustassa”, Vyyryläinen
toteaa.
Kokonaan uusia, Suomessa nyt aloittavia toimijoita ovat Dim Sum
-annoksiin erikoistunut Popomama ja Yuzu Sushi Bowl ja Burrito.

ADVERTORIAALIT

M.E.E.T on Suomen suurin, kauppakeskuksen sisälle sijoittuva yhtenäinen ravintola-alue.

M.E.E.T. PÄIVITTÄÄ
RAVINTOLAMAAILMAN

Advertoriaali kertoo tuotteesta tai palvelusta laajemmin.
ilmoitus, jolla kerrot enemmän.

Armoton ajoitus
Vyyryläinen on tyytyväinen, että M.E.E.T. on päässyt hyvään vauhtiin.
Tosin kolmisen vuotta sitten kun projektia käynnisteltiin, kaikki ei vaikuttanut yhtä ruusuiselta:
”Teimme paljon töitä konseptin luomiseksi ja markkinoimiseksi alan
toimijoille ja siksi onnistuimme”, hän toteaa. Cityconin odotusten mukaisesti trendi kääntyi suotuisaksi ja ravintoloitsijat alkoivat katsella kauppakeskuksia uudesta näkövinkkelistä – mistä osoituksena esimerkiksi
Kampin uusi ravintolamaailma.
”Uskoimme, että tuomalla tarjontaa on mahdollista luoda kysyntää –
ja juuri niin on käynyt. Syöminen kauppakeskuksessa ei välttämättä ole
enää mikään kuriositeetti shoppauksen lomassa, vaan se voi todella olla
ihan oma, erillinen juttunsa.”
Vyyryläinen tietää kertoa myös, että muutkin vuokralaiset kuin ruokaa tarjoavat toimijat ovat hehkuttaneet M.E.E.T:iä: ravintolamaailman on
huomattu olevan niin kova vetonaula, että se tuo lisää asiakkaita vähän
kaikille.

Katso tilausvahvistus.

”

Kolmasosa

ajantasaisia asiantuntijoiden

asiakkaista vierailee

siksi, että haluaa syödä tai
juoda jotakin.

Tutkimuss paljasti, että etenkin espoolaisilla asiakkailla on vahva
ostovoima
ma ja he syövät paljon ulkona.

artikkeleita, joiden lukeminen auttaa

Oman brändin alla
M.E.E.T:illä on omaa ”brändihehkua” Ison Omenan brändin kyljessä:
ravintolamaailmalla on mm. omat verkkosivut, joiden kautta asiakkaille
tarjotaan useita digitaalisia lisäpalveluita ja myös oma M.E.E.T.-sovellus on mahdollista ladata älypuhelimeen. Ihmiset voivat myös esimerkiksi
sopia tapaamisen M.E.E.T:ssä ja päättää sen jälkeen, mihin siellä mennään syömään, Vyyryläinen kuvailee.
”Kun vielä metro saadaan kulkemaan, se on se viimeinen piste i:n
päälle.”
Entä sitten voittajakonseptin monistaminen? Vyyryläinen toteaa, että
Cityconilla on 60 kauppakeskusta Pohjoismaissa ja Baltiassa ja useammassakin paikassa voitaisiin ottaa oppia M.E.E.T.-meiningistä. Olemassa
olevissa kauppakeskuksissa jonkinlainen päivitys voi tulla kysymykseen,
toki huomioiden kauppakeskuksen oma persoona, hän pohtii.
”Ja kun uusi Lippulaiva Espoossa avaa ovensa 2020, niin sielläkin on
M.E.E.T”, Vyyryläinen lupailee. Q
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pysymään mukana alan kehityksen kärjessä”.
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JOUSTAVUUTTA JÄHMEISIIN
JÄRJESTELMIIN

2/1 sivua 600 sanaa

DIGITAALISUUS JA UUDENLAINEN
ASIAKASLÄHTÖISYYS TUOVAT MONIPUOLISUUTTA
HOTELLIEN VARAUSJÄRJESTELMIIN

KUVA: HOIST GROUP

1/1 sivua 400 sanaa

Varausjärjestelmää

”

tulee jatkuvasti

kehittää, koska

Hinta: 1/1 sivua 2 900 € toimittajan kirjoittamana 3 300 €

maailmakaan ei pysy
paikoillaan.
Antti Käppi Hoist Groupista sanoo, että älypuhelin on muuttanut
maailmaa, sosiaalinen media on myös hyvin tärkeä viestintäväline ja
tulevaisuuden mahdollisuudet siellä ovat edelleen suuret.

TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN

Digitaalisuus on tätä päivää myös hotellibisneksessä – mistä yhtenä esimerkkinä erilaiset varausjärjestelmät.
Parhaimmillaan hotellin varausjärjestelmä on tehokkaasti skaalautuva, eli järjestelmää voidaan laajentaa
hotellin toimintojen mukaisesti. Hotellin ei tällöin myöskään tarvitse ottaa käyttöön sellaisia toimintoja, joita ei
välttämättä tarvitse.

HYVÄ ESIMERKKI skaalautuvuuden tärkeydestä on kokoustilatoiminnot, joihin voi liittyä esimerkiksi tarjoiluja ja muita lisäpalveluja pelkän tilanvuokrauksen lisäksi. Hotellin varausjärjestelmän tulee olla myös yhdistettävissä ulkopuolisiin järjestelmiin kuten esimerkiksi nettisivuilla oleviin
varausmoottoreihin, hinnoitteluohjelmistoihin, kirjanpidon järjestelmiin…
Hoist Group on yksi hotellijärjestelmien pioneereista: ensimmäisen
hotellijärjestelmän kehitystyö aloitettiin jo liki 30 vuotta sitten. ”Nykyinen
HotSoft 8 -järjestelmä on lanseerattu vuonna 2012 ja tämän jälkeen on
järjestelmää aktiivisesti kehitetty eteenpäin toimintoja laajentaen ja monipuolistaen”, kertoo Antti Käppi Hoist Groupin myynnistä.
”Uusia päivityksiä julkaisemme neljä kertaa vuodessa ja näissä tuodaan käyttöön uusia toiminnallisuuksia.” HotSoft 8 koostuu täysin
integroiduista moduuleista ja tarjoaa ominaisuuksia, jotka tukevat kaikenlaisia yrityksiä retkeilymajoista hotelliketjuihin. Järjestelmä sopii hyvin
myös vain kokouksia tarjoaville yrityksille.
Jatkuvaa kehitystyötä
Antti Käpin mukaan varausjärjestelmää tulee jatkuvasti kehittää, koska
maailmakaan ei pysy paikoillaan: tämän päivän ”kuuma uutuus” on pian
eilisen uutisia.
”Etenkin hinnoittelu- ja varauskanavamahdollisuudet ovat monipuolistuneet viime vuosina ja tulossa on yhä enemmän mobiileja ratkaisuja,
jotka tuovat lisäarvoa niin asiakkaalle kuin yrityksellekin.”
Kaukana ovat ne päivät jolloin hotellin pääasiallisina varauskanavina
toimivat lankapuhelin ja telefax-laite. ”Nykyisin on tärkeää, että varaukset
pystytään ottamaan vastaan niistä kanavista, missä asiakkaatkin liikkuvat”, Käppi huomauttaa.
”Älypuhelin on muuttanut maailmaa, sosiaalinen media on myös hyvin
tärkeä viestintäväline ja tulevaisuuden mahdollisuudet siellä ovat edelleen
suuret.”
Platform-bisnestä
Käppi näkee, että hyvän varausjärjestelmän täytyy mahdollistaa hotelliyritykselle hyvä toiminta-alusta yrityksen operaatioille. ”Parhaimmillaan mm.
asiakasrekisteri, markkinointi ja varaukset voidaan toteuttaa yhdellä järjestelmällä”, hän toteaa.

Hoist Group on halunnut tehostaa myyntiä ja markkinointia lisäämällä
HotSoftiin monipuolisen CRM-toiminnon. CRM-työkalun avulla voi suunnitella ja toteuttaa yksilöityjä vierailuja entistä kätevämmin.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että myyntipuolella voidaan ylläpitää selkeää ja ajan tasalla olevaa asiakasrekisteriä; kaikki asiakasviestintä
(kokoukset, sähköpostit, tarjoukset jne.) kirjataan suoraan hotellijärjestelmään, joka tunnistaa niin trendit kuin kanta-asiakkaatkin.
Markkinoinnissa taas voidaan hyödyntää erilaisia ajastettuja viestintämahdollisuuksia ennen ja jälkeen vierailujen. Asiakaskontaktointi on
oikea-aikaista ja kohdennettua; uutiskirjeet sekä muu viestintä yksilöidään

”Tämä tuo selkeyttä toimintoihin ja mahdollistaa hyvän raportoinnin
eteenpäin, jolloin toiminnanohjaus on helppoa.”
Hoist Groupilla on tarjota myös HotSoft Online -varausmoottori, jonka
avulla voi hallita kaikkia toimintoja kuten hinnoittelua, lisämyyntituotteita ja
rajoituksia HotSoft 8:ssa. Tiedot päivittyvät automaattisesti varausjärjestelmästä yrityksen verkkosivuille.
HotSoft Onlinea käyttämällä hotellivieraalla on pääsy ‘My page’
-sivulle, jossa hän voi hallinnoida varauksiaan. HotSoft Online skaalautuu
moniin eri laitteisiin kuten älypuhelimiin, tabletteihin tai tietokoneisiin.
Pilvipalveluna, kiitos!
Toimialalla trendinä on, että tilojenvarausjärjestelmä toimitetaan yhä useammin pilvipalveluna ja paikallisia asennuksia tehdään vähemmän. ”Pilvipalvelun myötä asiakkaan ei tarvitse investoida kalliisiin palvelinratkaisuihin – eikä myöskään murehtia päivityksistä ja varmuuskopioinneista”,
huomauttaa Käppi.
”Yksinkertaisesti työasema ja internet-yhteys riittää palvelun käyttämiseen ja ylläpidosta vastaa järjestelmätoimittaja. Tämä vapauttaa esimerkiksi hotellin resurssit käytettäväksi varsinaisen loppuasiakkaan palvelukokonaisuuteen.” Kun asiakas käyttää HotSoft 8:a pilvipalveluna, tämä voi
hyödyntää koko hotellille tarkoitettua tilojenvarausjärjestelmää ilman raskaita investointeja laitteisiin ja ohjelmistoihin.
Pilvipalvelun yleistymisen lisäksi muutoksen tuulet puhaltavat laajemminkin: järjestelmät integroituvat yhä monipuolisemmin muiden ohjelmistojen kanssa ja varaukset voidaan tehdä yhä useampia kanavia hyödyntäen.
”Muunneltavuus kasvaa ja palveluntarjoajan tulee pystyä vastaamaan
nopeasti muuttuviin trendeihin”, summaa Käppi.
Ketterästi haasteiden kimppuun
Käppi toteaa varausjärjestelmän kehitystyön olevan monisyinen prosessi,
johon vaikuttaa monta asiaa. ”Hoist Group on kuitenkin omavarainen
kehitystyön suhteen ja riittävän ketterä, että tarvittavia – esimerkiksi asiakaspalautteeseen perustuvia – uusia toiminnallisuuksia saadaan tarvittaessa nopeastikin ulos. Pilvipalvelun myötä kehityskaari on nopeutunut
huomattavasti”, toteaa Käppi.
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UUTISPUUROA

UUTISPUUROA

Palstalla ilmoittajamme ja yhteistyökumppanimme kertovat tuotteistaan ja toiminnastaan.

KUVA: PAULIG

BONNE UUTUUKSIA!
Bonne Premium Tomaattimehu
Bonnen uusin juoma on Tomaattimehu, joka on
valmista juotavaa sellaisenaan. Tomaattimehu
on hyvänmakuinen vaihtoehto ruokajuomaksi
tai aamiais- ja välipalajuomaksi. Tomaattimehu
myydään 1 litran korkillisessa pakkauksessa
ja myyntierässä on 12 litraa. Myynti alkaa
maaliskuussa 2014.

Ajankohtainen uutinen yrityksenne tuotteista, palveluista tai muusta
Uusia Bonne-soseita 0,5 litran pakkauksessa:
Aprikoosi, Luumu, Päärynä ja Ruusunmarja

Maistatamme Bonne-uutuuksia Gastro-messuilla
osastollamme 7a 32.
Tervetuloa!
Lisätietoja: www.bonnejuomat.ﬁ

PAULIG PROFESSIONAL
AUTTAA ASIAKASTA MENESTYMÄÄN
Vuoden alusta alkaen Paulig on tarjonnut kodin ulkopuolisia kahviratkaisuja nimellä Paulig
Professional. Muutoksen taustalla on kahden vahvan talon yhdistyminen, jossa Vendorin
osaaminen on täydentänyt onnistuneesti Pauligin kahviratkaisujen tarjontaa. Nyt asiakas saa
kätevästi samasta paikasta kaiken, mitä kahviliiketoiminnassaan tarvitsee.
PAULIGILLA ON kahvisekoitusten reseptiikan kehittämisessä
ja kahvin paahtamisessa lähes 140 vuoden kokemus. ”Voi siis
sanoa, että todellakin tunnemme kahvin”, sanoo Paulig Professional
-liiketoiminnan johtaja Lenita Ingelin. ”Kun tähän kahviasiantuntijuuteen
on yhdistetty vuodesta 1969 toimineen Vendorin menestyksekäs
palvelumyyntikonsepti, voin ylpeydellä sanoa meidän olevan täyden
palvelun kahvitalo”, Ingelin jatkaa.
Paulig Professional ei vain myy tuotteita ja laitteita, vaan auttaa
asiakastaan menestymään kahviliiketoiminnassaan. ”Kaikki lähtee
asiakkaan tarpeiden syvällisestä ymmärtämisestä”, Ingelin avaa.
”Räätälöimme kattavasta tarjoomastamme kunkin asiakkaan tilanteeseen
parhaiten sopivan kokonaisratkaisun, johon laadukkaan kahvin lisäksi
kuuluu kaikki mitä kuluttajan onnistuneeseen kahvielämykseen
tarvitaan. Samasta osoitteesta saa laitteet, laitteiden huoltopalvelun
ja rahoitussopimukset sekä myynninedistämistuen ja henkilökunnan
kahvikoulutukset.”
Paulig Professionalin tavoitteena on ylittää asiakkaan odotukset

kaikilla osa-alueilla tuotteiden ja palveluiden laadusta asioinnin
helppouteen. Asiakkaan kannalta tärkeä lisäarvo on myös konsultoiva
kokonaisnäkemys, jossa otetaan kuluttaja huomioon. ”Vaikka
Paulig Professional toimii B2B-maailmassa, meillä on talossa vahva
kuluttajaymmärrys, jota hyödynnämme asiakkaidemme liiketoiminnan
kehittämisessä”, Ingelin tähdentää.
Kodin ulkopuolinen kahvin kulutus kasvaa tasaisesti niin
kotimarkkinoilla kuin maailmallakin. Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa
ja Baltiassa toimiva Paulig Professional palvelee asiakkaitaan tarvittaessa
yli maarajojen. ”Toimimme samalla selkeällä ja asiakaslähtöisellä one
stop shopping -periatteella kaikissa maissa – mutta samanaikaisesti
tunnemme kahvinkulutuksen paikalliset erityispiirteet”, kiteyttää Ingelin.
Paulig Professional työllistää yhteensä lähes 200 henkilöä kuudessa eri
maassa. Q

Lisätietoja: lenita.ingelin@paulig.com, www.pauligprofessional.ﬁ

Uudet Bonne-hedelmäsoseet ovat aprikoosi, luumu, päärynä ja
ruusunmarja, aidosti 100 % täyttä hedelmää, ei muuta. Nyt soseita on
saatavana 0,5 litran korkillisissa pakkauksissa, litran pakkausten lisäksi.
Bonne soseet ovat lisäaineettomia, säilöntäaineettomia, eikä niihin ole
lisätty sokeria. Myyntierässä on 6 kpl puolen litran purkkia. Myynti alkaa
maaliskuussa 2014.
Bonne hedelmä- ja marjasoseet sopivat välipalaksi sellaisenaan,
lisukkeeksi mm. jogurtin, ohukaisten, murojen ja puuron kanssa sekä
smoothie-juomiin ja drinkkeihin. Soseista voi valmistaa herkullisia
jälkiruokia ja niitä voi käyttää myös muussa leivonnassa ja ruoanlaitossa.
Bonne-soseperheen muut maut ovat Banaani, Mango, Mansikka,
Mustikka, Omena, Luomu omena, Persikka ja Vadelma. Q

tiedotettavasta asiasta.
1/2 sivua 150 sanaa + kuvamateriaali
1/1 sivua 300 sanaa + kuvamateriaali

FAZER PRO TARJOAA
UUSIA RATKAISUJA
AMMATTILAISILLE
FAZER LEIPOMOIDEN ammattilaisasiakkaiden
kokonaisuus on saanut nyt oman ilmeen ja nimen, Fazer
Pro. Jatkossa tunnistat ammattilaiskokonaisuuden uudesta
logosta ja sloganista, Menestyksesi reseptit.
Laadukkaiden tuotteiden lisäksi Fazer Pro auttaa
asiakasta menestymään tuomalla valmiita ratkaisuja
arkeen. Fazerin myynnin ammattilaiset ovat apuna ja
auttavat asiakasta kehittämään liiketoimintaa.

Hinta: 1/2 sivua

Täyteläisen suklainen herkkupala

850 € toimittajan kirjoittamana 1 200 €

1/1 sivua 1 400 € toimittajan kirjoittamana 1 800 €

Fazer Suklaabrownie 3x30 palaa (75 g pala)
ean 6413466093204
Todellinen suklaaystävän unelma! Sulattamalla
valmis Suklaabrownie, jonka päällä toffeekastiketta,
kakkupaloja sekä pecanpähkinää, koristeena vielä
sokerikuorruteraitoja.
Todellinen herkuttelutuote kahvin kanssa. Kokoustarjoiluja
varten tuotteen voi helposti puolittaa tai jopa jakaa
neljään osaan. Pakkauksessa tulee mukana Fazerpahvialustat, joissa tuotteen saa näyttävästi esille. Tuote
on vähälaktoosinen. Q
Lisätietoja: www.fazerpro.ﬁ
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asiakasproﬁilien mukaan. Sopivasti ”asiakkaan iholle” tuleva viestintä ja
parempi palvelu myös kasvattavat kanta-asiakkuuksien määrää.
Älä säästä väärässä paikassa
Toimialaa kokonaisuutena tarkastellen Käppi arvioi, että majoitusala on
hyvin suhdanneherkkä ja tällöin vaikeampina aikoina investoinnit ovat
luonnollisesti tiukemmassa. Asian kääntöpuoli on sitten jo positiivisempi:
”Oikeanlaiseen, hyvin toimivaan järjestelmään investoimalla saadaan
aikaan merkittäviä säästöjä hotellin toiminnassa, kun resurssit voidaan
kohdistaa entistä tehokkaammin.” Q

KUVA: SHUTTERSTOCK

2/1 sivua 3 900 € toimittajan kirjoittamana 4 500 €

”

Juttujen aiheet ovat mielenkiintoisia,

”Uskoimme, että tuomalla tarjontaa on mahdollista luoda kysyntää – ja
juuri niin on käynyt”, Cityconin vuokrausjohtaja Jussi Vyyryläinen kertoo.

KUVAT: CITYCON

Kiinni espoolaiseen sielunmaisemaan
Ravintolamaailman suunnittelun tueksi tehtiin mm. perusteellinen kuluttajatutkimus, jonka avulla kartoitettiin millaisia ravintoloita asiakkaat kaipaavat. Tutkimus paljasti, että etenkin alkuasukkailla – eli espoolaisilla
asiakkailla – on vahva ostovoima ja he syövät paljon ulkona. Markkinarako
löytyi pitkälti tästä: mitä jos espoolaisten ei tarvitse lähteä Helsingin keskustaan hyvää safkaa löytääkseen, vaan ihan kotikulmilta löytyisi pidemmänkin viipymän illallisravintoloita, perheravintoloita, katukeittiöitä…
Niinpä Citycon ei lähtenyt etenemään perinteisellä food court
-formaatilla, vaan M.E.E.T:istä haluttiin ”kaupunkikeskustamainen kokonaisuus”, joka koostuu erityylisistä ravintoloista – ja joka nyt vain sattuu
olemaan kauppakeskuksen sisällä. Ideana on tarjota monenlaisia vaihtoehtoja nopeasta asioinnista kiireettömään illanviettoon.
Isosta Omenasta löytyy nyt lähes 50 erilaista ravintolaa ja kahvilaa,
joista yli 30 sijaitsee varsinaisella M.E.E.T-alueella. Ravintolapinta-alaa

sen käsittelystä erikseen.
Aineistopäivä:

kauppakeskuksessa vain

TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN

KAUPPAKESKUS ISON OMENAN laajennuksen toinen vaihe valmistui huhtikuussa – ja samalla avautui kokonaisuudessaan Ison Omenan ravintolamaailma M.E.E.T (Meet, Eat, Enjoy, Together). M.E.E.T on Suomen
suurin, kauppakeskuksen sisälle sijoittuva yhtenäinen ravintola-alue, joka
panostaa tarjonnan monipuolisuuteen ja laadukkuuteen. Peräti 250-metrisen
ravintolakadun varrella asiakas pääsee makumatkalle maailman ympäri: tarjolla mm. itämaisia herkkuja, burgereita, pihvejä, katuruokaa…
Cityconin vuokrausjohtaja Jussi Vyyryläinen kertoo, että ravintolamaailmasta löytyy yli 30 erilaista ravintolaa, joista osa avattiin jo elokuussa
2016, mutta pääosa M.E.E.T.-alueesta avautui 20. huhtikuuta. Kesäkuun
lopussa haastateltu Vyyryläinen kertoo, että M.E.E.T: in ensimmäiset pari
kuukautta ovat sujuneet yli odotusten:
”Meillä oli aavistus siitä, että kuluttajat ottavat M.E.E.T:in hyvin vastaan, mutta aika moni on sanonut, että ravintolamaailma on jotain sellaista, mitä he eivät voineet kuvitellakaan löytyvän kauppakeskuksesta.”

Lehden kohderyhmälle suunnattu toimituksellisesti tehty
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Mikko Kivekäs, asiakkuusjohtaja, Edupoli

