
GLÖGIT 

Alko hakee valikoimaan joulukaudeksi 2017  

 Viiniglögiä 

 Väkevää viiniglögiä 

 Glühweinia 

 Aromatisoitua viiniä 

 Aromatisoitua hedelmä-ja/tai marjaviiniä 

 Alkoholitonta glögiä 

 Väkevää glögiä 

Tuotteiden ulkonäkö on oltava loppuvuoden juhlakauteen sopiva. 

Hauissa on ilmoitettu suuntaa-antava minimisaatavuus. Tällä tarkoitetaan viitteellistä 

kysyntäarviota perustuen edellisten vuosien menekkiin. Kysymyksessä ei kuitenkaan ole 

sitova, lopullinen ostomäärä. Jokaisen ostettavan tuotteen menekkiarvio tarkennetaan 

joulu 2017 glögivalikoiman vahvistumisen jälkeen. 

Tuotteiden jakeluaika on 5.10. – 23.12.2017 lukuun ottamatta haun KW170211, jonka 

jakeluaika jatkuu 31.3.2018 saakka. 

Muista kausituotteista poiketen näistä oheisista tuotehauista valikoimaan tulevat tuotteet 

eivät voi siirtyä vakiovalikoiman päätuotteiksi, eivätkä nämä tuotteet voi siirtyä kauden 

jälkeen suoraan tilausvalikoimaan. 

Muutos glögialennuskäytäntöön 

Vuoden 2017 joulusesongissa myytävät glögit ja muut vastaavat tuotteet poistetaan 

Alkon valikoimasta pääsääntöisesti 23.12.2017. Tuotteita ei saa toimittaa myymälöihin 

tämän päivämäärän jälkeen. Myymälöihin jo toimitetut tuotteet myydään poistuvien 

kausituotteiden alennuskäytäntöä noudattaen, jota on joulun kausituotteiden osalta 

päivitetty niin, että tuotteet alennetaan vain kerran suoraan 0-katteelle ke 27.12.2017. 

Tämä alennus toteutetaan siten, että tavarantoimittaja hyvittää jälkikäteen puolet 

alennetusta katteesta. Tulemme lähettämään hyväksyttäväksi arvioidut alennushinnat 

ennen lopullista ostopäätöstä sen hetkisillä verotiedoilla niille tuotteille, jotka tulevat 

valituksi 2017 joulusesonkiin. 

Tuotteet hävitetään myymälöistä viikon 9/2018 jälkeen lukuun ottamatta haun 

KW170211 tuotetta, jonka jakeluaika jatkuu 31.3.2018 asti. 

 

 

  



alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa 

 

 

Viiniglögi 

 

HELMIKUU 

hakunumero KW170208 

tuotetyyppi viiniglögi 

täydentävä tuotetyyppi punaviiniglögi 

pakkaus 0,75 litran pullo 

vähittäismyyntihinta enintään 8,49 euroa 

saatavuus vähintään 100 000 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa 

muut vaatimukset – Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.  

 – Kierrekapselisuljenta. 

 – Luomutuote katsotaan eduksi. 

 – Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi. 

 – Tarjouksessa on mainittava, mikäli tuotetta on mahdollista toimittaa 

myös dollylavalla. 

 – Hausta voidaan ostaa kaksi tuotetta. 

 – Jakeluaika 5.10. - 23.12.2017 

valikoimaantuloarvio lokakuu 2017 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

24.3.2017 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.12.2017 asti. 

25.4.2017 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 

 

 

HELMIKUU 

hakunumero KW170209 

tuotetyyppi viiniglögi 

täydentävä tuotetyyppi valkoviiniglögi 

pakkaus 0,75 litran pullo 

vähittäismyyntihinta enintään 8,49 euroa 

saatavuus vähintään 50 000 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa 

muut vaatimukset – Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 

 – Kierrekapselisuljenta. 

 – Luomutuote katsotaan eduksi. 

  – Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi. 

 – Tarjouksessa on mainittava, mikäli tuotetta on mahdollista toimittaa 

myös dollylavalla. 

 – Hausta voidaan ostaa kaksi tuotetta. 

 – Jakeluaika 5.10. - 23.12.2017 

valikoimaantuloarvio lokakuu 2017 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

24.3.2017 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.12.2017 asti. 

25.4.2017 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 

 

  



HELMIKUU 

hakunumero KW170210 

tuotetyyppi viiniglögi 

täydentävä tuotetyyppi punaviiniglögi 

pakkaus 0,375 litran pullo 

vähittäismyyntihinta enintään 4,99 euroa 

saatavuus vähintään 25 000 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa 

muut vaatimukset – Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 

  – Kierrekapselisuljenta. 

 – Jakeluaika 5.10. - 23.12.2017 

valikoimaantuloarvio lokakuu 2017 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

24.3.2017 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.12.2017 asti. 

25.4.2017 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 

 

 

Maustettu viinipohjainen juoma 

 

HELMIKUU 

hakunumero KW170205 

tuotetyyppi aromatisoitu viini 

pakkaus 0,75 litran pullo 

vähittäismyyntihinta enintään 8,99 euroa 

saatavuus vähintään 25 000 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa 

muut vaatimukset – Glögimaustein maustettu roseeviinipohjainen juoma. 

  – Kierrekapselisuljenta. 

  – Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi. 

 – Jakeluaika 5.10. - 23.12.2017 

valikoimaantuloarvio lokakuu 2017 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

24.3.2017 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.12.2017 asti. 

25.4.2017 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 

 

 

HELMIKUU 

hakunumero KW170207 

tuotetyyppi aromatisoitu hedelmä-ja/tai marjaviini 

pakkaus enintään 0,75 litraa 

vähittäismyyntihinta enintään 22,50 euroa/litra 

saatavuus vähintään 2000 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa 

muut vaatimukset – Glögimaustein maustettu hedelmä-ja/tai marjaviinipohjainen juoma.  

 – Jakeluaika 5.10. - 23.12.2017 

valikoimaantuloarvio lokakuu  

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

24.3.2017 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.12.2017 asti. 

25.4.2017 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 

 

 

  



HELMIKUU 

hakunumero KW170206 

tuotetyyppi alkoholiton viini 

alkoholipitoisuus 0 – 0,5 tilavuusprosenttia 

pakkaus 0,75 litran pullo 

vähittäismyyntihinta enintään 4,49 euroa 

saatavuus vähintään 22 000 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa 

muut vaatimukset – Punaviinipohjainen glögimaustein maustettu juoma. 

 – Tuotteen tulee olla valmista nautittavaksi sellaisenaan, ei tiiviste.  

 – Kierrekapselisuljenta. 

 – Edullinen hinta katsotaan eduksi. 

 – Tarjouksessa on mainittava, mikäli tuotetta on mahdollista toimittaa 

myös dollylavalla. 

 – Jakeluaika 5.10. - 23.12.2017 

valikoimaantuloarvio lokakuu 2017 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

24.3.2017 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.12.2017 asti. 

25.4.2017 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 

 

 

Saksa 

 

Glühwein 

 

HELMIKUU 

hakunumero KW170211 

tuotetyyppi Glühwein 

täydentävä tuotetyyppi sokeria enintään 100 g/l 

alkoholipitoisuus enintään 10 tilavuusprosenttia 

pakkaus 1 litran lasipullo 

vähittäismyyntihinta enintään 10,49 euroa 

saatavuus vähintään 80 000 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa 

muut vaatimukset – Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 

 – Kierrekapselisuljenta. 

 – Luomutuote katsotaan eduksi.  

 – Talvikauteen sopiva etiketti katsotaan eduksi. 

 – Tarjouksessa on mainittava, mikäli tuotetta on mahdollista toimittaa 

myös dollylavalla. 

 – Jakeluaika 5.10.2017 - 31.3.2018 

valikoimaantuloarvio lokakuu 2017 

 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

24.3.2017 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.3.2018 asti. 

25.4.2017 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 

 

 

  



HELMIKUU 

hakunumero KW170212 

tuotetyyppi Glühwein 

täydentävä tuotetyyppi sokeria enintään 100 g/l 

alkoholipitoisuus enintään 10 tilavuusprosenttia 

pakkaus 0,75 litran pullo 

vähittäismyyntihinta enintään 7,99 euroa 

saatavuus vähintään 50 000 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa 

muut vaatimukset – Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 

 – Kierrekapselisuljenta. 

  – Luomutuote katsotaan eduksi. 

 – Tarjouksessa on mainittava, mikäli tuotetta on mahdollista toimittaa 

myös dollylavalla. 

 – Jakeluaika 5.10.2017 - 23.12.2017 

valikoimaantuloarvio lokakuu 2017 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

24.3.2017 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.12.2017 asti. 

25.4.2017 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 

 

 

alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa 

 

Väkevä viiniglögi 

 

HELMIKUU 

hakunumero KF170201 

tuotetyyppi väkevä viiniglögi 

alkoholipitoisuus 15 - 22 tilavuusprosenttia 

pakkaus 0,75 litran lasipullo 

alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa 

vuosikerta 2017 

vähittäismyyntihinta enintään 14,90 euroa 

saatavuus vähintään 80 000 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa 

muut vaatimukset – Vuosikertaglögi. Vuosikertaglögille on tyypillistä tuotteen ulkoasun ja 

maun vaihtuminen vuosittain. 

 – Tuotteen mausteet on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 

 – Tuotteessa tulee olla viittaus kuluvaan vuoteen 2017.  

 – Tarjouksessa on mainittava, mikäli tuotetta on mahdollista toimittaa 

myös dollylavalla. 

 – Hausta voidaan ostaa useampi tuote. 

 – Jakeluaika 5.10. - 23.12.2017 

valikoimaantuloarvio lokakuu 2017 

 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

24.3.2017 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.12.2017 asti. 

25.4.2017 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 

 

 

  



HELMIKUU 

hakunumero KF170202 

tuotetyyppi väkevä viiniglögi 

alkoholipitoisuus 15 - 18 tilavuusprosenttia 

pakkaus 0,75 litran pullo 

alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa 

vähittäismyyntihinta enintään 9,99 euroa 

saatavuus vähintään 50 000 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa 

muut vaatimukset – Makuprofiililtaan perinteisen glögimausteinen tuote. 

 – Kierrekapselisuljenta. 

  – Luomutuote katsotaan eduksi. 

 – Tarjouksessa on mainittava, mikäli tuotetta on mahdollista toimittaa 

myös dollylavalla.  

 – Jakeluaika 5.10. - 23.12.2017 

valikoimaantuloarvio lokakuu 2017 

 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

24.3.2017 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.12.2017 asti. 

25.4.2017 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 

 

 

HELMIKUU 

hakunumero KF170203 

tuotetyyppi väkevä viiniglögi 

alkoholipitoisuus 15 - 22 tilavuusprosenttia 

pakkaus 0,75 litran pullo 

alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa 

vähittäismyyntihinta enintään 12,49 euroa 

saatavuus vähintään 50 000 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa 

muut vaatimukset – Maustettu väkevä viiniglögi. 

 – Perinteisten glögimausteiden lisäksi tuotteessa tulee olla mukana joku 

muu maku tai muita makuja (esimerkiksi suklaa, toffee, lakritsa, 

hedelmät, rommi, viski, brandy).  

 – Mausteet ja makuaineet tai aromit on mainittava tarjouksen 

lisätietokentässä. 

 – Maku on mainittava etuetiketissä. 

 – Kierrekapselisuljenta. 

 – Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi. 

 – Tarjouksessa on mainittava, mikäli tuotetta on mahdollista toimittaa 

myös dollylavalla.  

 – Hausta voidaan ostaa useampi tuote. 

 – Jakeluaika 5.10. - 23.12.2017 

valikoimaantuloarvio lokakuu 2017 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

24.3.2017 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.12.2017 asti. 

25.4.2017 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 

 

  



HELMIKUU 

hakunumero KF170204 

tuotetyyppi väkevä viiniglögi 

alkoholipitoisuus 15 - 18 tilavuusprosenttia 

pakkaus 0,75 litran pullo 

alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa 

vähittäismyyntihinta enintään 9,99 euroa 

saatavuus vähintään 60 000 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa 

muut vaatimukset – Maustettu väkevä viiniglögi.  

 – Perinteisten glögimausteiden lisäksi tuote tulee olla maustettu 

Suomessa kasvavalla marjalla.  

 – Mausteet ja marja-aromit on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 

 – Marjamaku on mainittava etuetiketissä. 

 – Kierrekapselisuljenta. 

 – Tarjouksessa on mainittava, mikäli tuotetta on mahdollista toimittaa 

myös dollylavalla.  

 – Jakeluaika 5.10. - 23.12.2017 

valikoimaantuloarvio lokakuu 2017 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

24.3.2017 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.12.2017 asti. 

25.4.2017 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 

 

Väkevä glögi 

HELMIKUU 

hakunumero KS170201 

tuotetyyppi väkevä glögi 

alkoholipitoisuus yli 22 tilavuusprosenttia 

pakkaus 0,5 litran tai 0,7 litran pullo  

alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa 

vähittäismyyntihinta enintään 35,00 euroa/litra 

saatavuus vähintään 15 000 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa 

muut vaatimukset – Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 

 – Valmistusaineet on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 

 – Viinin tai viinituotteiden pitoisuus (%) lopputuotteessa on mainittava 

tarjouksen lisätietokentässä. 

 – Viinin tai viinituotteiden pitoisuus ei saa olla yli 50 prosenttia 

lopputuotteesta.  

 – Jakeluaika 5.10. - 23.12.2017 

valikoimaantuloarvio lokakuu 2017 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

24.3.2017 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.12.2017 asti. 

25.4.2017 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 

 

 

 

 

 


