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ALKON MYYMÄLÖIDEN ESILLEPANOTEEMAT 2019 
 

Kaikkien myymälöiden esillepanoteemat 
Esillepanoja varten on kaikissa myymälöissä vähintään yksi paikka. 
Tummennetulla tekstillä olevat teemat ovat kaikille myymälöille 
pakollisia esillepanoja vähintään ohjeistetun ajan. Ei-tummennetut 
teemat ovat valinnaisia.  
 

Huippu- ja erikoismyymälöiden lisävaihtoehdot 
Valtakunnallisten teemojen lisäksi huippu- ja erikoismyymälät voivat 
valita halutessaan näille myymälätyypeille suunnattuja 
esillepanoteemoja.  

 
HUOM!  

Esillepanoteemat ovat alustavia, eikä esim. esillepanoteemojen nimet 
ole lopullisia. Myymälöillä voi olla tarvittaessa myös muita 
hyödynnettäviä lisäteemoja. Alustavat esillepanoteemat julkaistaan 3 
kertaa vuodessa tavarantoimittajille. 

 
 

 
ESILLEPANOTEEMAT TALVI – SYYSJAKSOT 2019 
 
 

Talvijakso  
Tammi–maaliskuu  

 
Kaikkien myymälöiden esillepanoteemat: 

• Alkoholittomat ja matala-alkoholiset tuotteet (viikot 2-4)  

• Pienpanimoiden taidonnäytteet (viikot 7-9) 

• Maailma lasissa ja lautasella: Aasian maut (viikot 10-13) 

• Hartaasti haudutetuille 

• Talven lämmikkeet  

• Blineille 

• Runeberginpäivä 5.2. 

• Ystävänpäivä 14.2.  

• Naistenpäivä 8.3.  

• Laskiaistiistai 13.2. 
 

Huippu- & erikoismyymälöiden lisävaihtoehdot 

• Aasian maat  

• Runsaat ja paahteiset kuohuviinit  
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Kevätjakso  
Huhti–toukokuu  

 
Kaikkien myymälöiden esillepanoteemat: 

• Vihreät valinnat pääsiäiseen (viikot 14-16) 

• Pääsiäisoluet (viikot 14-16) 

• Kuohuvat kevään juhliin (viikot 17-22) 

• Noutopöydän viinit 

• Parsajuomat 

• Pääsiäisoluet 

• Villiyrteille 

• Vihreät vaihtoehdot  

• Kesäfiilistä!  

• Booli-resepti (jatkaa kesäjaksolle) 

• Parasta Pashalle 

• Mämmin mieleen 
 
Huippu- & erikoismyymälöiden lisävaihtoehdot 

• Hyönteisherkuille 

• Samppanjat  

• Pirteät ja hedelmäiset kuohuviinit 

 
Kesäjakso  

Kesä–elokuu  
 
Kaikkien myymälöiden esillepanoteemat: 

• Roseet (viikot 23-26) 

• Maailma lasissa ja lautasella: USAn maut (viikot 29-33) 

• Lahjaksi ja viemisiksi   

• Grilliruoille 

• Kesäisille kalaruoille    

• Kesän alkoholittomat  

• Ravuille (jatkaa syysjaksolle) 

• Kesän tuoreet kasvismaut   

• Särkymättömät pakkaukset   

• Kesäoluet 

• Onnea valmistuneille 1.6.  

• Helluntai  

• Juhannuksen juhliin  
   
Huippu- & erikoismyymälöiden lisävaihtoehdot 

• Kesäiset jälkiruoat     

• Omenaisia siidereitä    

• Vivahteikkaat ja ryhdikkäät kuohuviinit 
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Syysjakso  

Syyskuu – marraskuun puoliväli  
 
Kaikkien myymälöiden esillepanoteemat: 

• Maailma lasissa ja lautasella: Pohjolan sadonkorjuun maut  
(viikot 36-42) 

• Oktoberfest-oluet (viikot 37-40) 

• Makea marraskuu (viikot 43-46) 

• Glögit (viikot 45-51) 

• Ravuille (jatkaa syysjaksolta) 

• Joulu- ja talvioluet (jatkaa joulujaksolle)  

• Pikkujoulunaikaan (jatkaa joulujaksolle) 

• Eettiset tuotteet 

• Hyvää kurpitsajuhlaa / Halloween  
 
 

Huippu- & erikoismyymälöiden lisävaihtoehdot 

• Maistele ja vertaile 

• Lempeät ja makeahkot kuohuviinit 

• Suklaalle 

• Juusto 
 
 
JOULUJAKSON ALUSTAVAT TEEMAT 
 
Joulujakso  
Marraskuun puoliväli – joulukuu  

• Beaujolais Nouveau (viikot 47-48) 

• Joulutunnelmaan (viikot 49-52) 

• Muut tarkentuvat  


