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ALKON MYYMÄLÖIDEN ESILLEPANOTEEMAT 

 
Myymälöiden esillepanoteemat 
Esillepanoja varten on kaikissa myymälöissä vähintään yksi paikka. Näihin on 
ohjeistettu esillepanoteemat, jotka ovat kaikille myymälöille pakollisia ohjeistetun 
ajan. Toisen esillepanopaikan teema on myymälöissä, joissa on kaksi 
esillepanopaikkaa (noin 250–300 myymälää). 
 
Muut esillepanoteemat 
Muut esillepanoteemat ovat niiden myymälöiden käytössä, joissa on käytössä 
enemmän kuin kaksi esillepanopaikkaa. Tästä valikoimasta myymälät voivat vapaasti 
valita teemat oman asiakaskuntansa tarpeiden mukaan.  
 
Kuohuviinipöytä on pakollisena noin 50 myymälässä ja tämän lisäksi muut myymälät 
voivat hyödyntää kuohuviinipöytään tarkoitettua esillepanoteemaa vapaavalintaisena 
teemana. 
 
Huom! Esillepanoteemoissa ja asiakasviestinnällisissä nimissä voi tapahtua 
muutoksia. 
 
 

SYYSJAKSO (1.9.2022-16.11.2022) 
 
(1.9.2022-28.9.2022) 
 
Kaikkien myymälöiden esillepanopaikan teema: 

• Oktoberfest 
 
Toisen esillepanopaikan teema:  

• Itävallan valkoviinit 
 
(29.9.–26.10.2022) 
 
Kaikkien myymälöiden esillepanoteema:  

• Pienpanimot 
 

Toisen esillepanopaikan teema:  
• Glögit 

 
(27.10.2022-16.11.2022) 
 
Kaikkien myymälöiden esillepanoteema:  

• Viinejä pienistä viinimaista 
 
Syysjakson vapaavalintaiset teemat: 

• Juustojen kaveriksi 
• Riistalle 
• Ystävien kesken 
• Sienten seuraan 
• Joulujuomia 
• Lämmittäviä glögejä 
• Kuohuviinit: Trendiviinejä ympäri maailman (27.10.-16.11.22) 
• Sinulle upea mies! (3.11.-20.11.22) 
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JOULUJAKSO (17.11.2022-4.1.2023) 
 
(17.11.-27.11.22) 

 
Kaikkien myymälöiden esillepanoteema:  

• Beaujolais Nouveau 
 
(28.11.-26.12.22) 
 
Kaikkien myymälöiden esillepanoteema:  

• Viinit joulupöytään 
 
(27.122-4.1.23) 
 
Kaikkien myymälöiden esillepanoteema: 

• Uudenvuoden juhlavat kuohuviinit 
 
Toisen esillepanopaikan teema: 

• Uusivuosi, punaviinit/valkoviinit juhlapöytään 
 
Kuohuviinipöydän esillepano: 

• Uudenvuoden samppanjat, myös juhlavat pullokoot 
 
Joulujakson vapaavalintaiset teemat: 

• Talvidrinkkien aineksia 
• Joulujakson dollyteemat 
• Joulun kalapöytään 
• Kuplivaa pikkujoulua! 
• Kinkun kaveriksi 
• Luumuisia/viikunaisia makuja jouluun 
• Joulun kasvisherkuille 
• Joulun jälkiruoille 
• Onnea Suomi! 
• Kotimaisia kuohuvia itsenäisyyspäivän juhlaan (22.11.-6.12.22) 
• Uudenvuoden samppanjat (19.12.22-4.1.23) 
• Sesongin viimeiset (27.12.22-4.1.23) 

 

 
TALVIJAKSO (5.1.2023-15.3.2023) 
 
(5.1.-8.2.23) 

 
Kaikkien myymälöiden esillepanoteema:  

• Henkilökuntamme suosikit: viinit 
 
Toisen esillepanopaikan teema:  

• Henkilökuntamme suosikit: oluet 
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(9.2-15.3.23) 
 
Kaikkien myymälöiden esillepanoteema:  

• Italia – Monipuolinen Italia 
 
Toisen esillepanopaikan teema:  

• Suomi – Kotimaiset pientuottajat 
 
Talvijakson vapaavalintaiset teemat: 

• Blineille 
• Henkilökuntamme suosikkeja (kuohuviinit) 
• Talvijakson Dollyteemat 
• Hartaasti haudutetuille 
• Trooppisia makuja talveen 
• Matala-alkoholisia vaihtoehtoja 
• Hyvää Runeberginpäivää (23.1. -5.2.23) 
• Sydämellistä ystävänpäivää (2.2.-14.2.23) 
• Italian kuohuviinit (2.2.-15.3.23) 
• Lumista laskiaista (9.2.-21.2.23) 
• Ihanaa naistenpäivää (23.2.-8.3.23) 

 
 

KEVÄTJAKSO (16.3.2023-7.6.2023) 
 
(16.3-10.4.23) 
 
Kaikkien myymälöiden esillepanoteema: 

• Pääsiäisen punaviinit, henkilökuntamme suosikkeja/suosittelemia  
 

Toisen esillepanopaikan teema:  
• Pääsiäisen oluet, henkilökuntamme suosikkeja/suosittelemia 

 
(11.4-1.5.23) 
 
Kaikkien myymälöiden esillepanoteema: 

• Vapun kuohuviinit - Kuplivaa vappubrunssille 
 
Toisen esillepanopaikan teema:  

• Vappu ja roseeviinit 
 
(2.5-7.6.23) 
 
Kaikkien myymälöiden esillepanoteema: 

• Kevään juhlapöytään noutopöydän viinit tai kuohuviinit 
 
Toisen esillepanopaikan teema:  

• Roseeviini tuo kesän!   
 
Kevätjakson vapaavalintaiset teemat: 

• Parasta parsalle 
• Piknikherkkujen kera 
• Raikkaita roseita 
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• Kesäjuomia 
• Vähäsokerisempia vaihtoehtoja 
• Pääsiäisen jälkiruoille 
• Kevätjakson dollyteemat 
• Onnea valmistuneille 
• Roseekuohuviinit 
• Siististi särkymätöntä 
• Kesäkauden kuohuvia 
• Sitruksisia makuja kevääseen 
• Ilmasto kiittää! Earth Day (10.4.-22.4.23) 
• Samppanjaa kevään juhliin (2.5.-7.6.23) 
• Grilliherkkujen kylkeen (2.5.-30.8.23) 
• Näistä syntyy kuohuva drinkki (2.5.-30.8.23) 

 


