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Oluet 

 

Käsityöläisolut 

 

TOUKOKUU 

hakunumero KB170507 

tuotetyyppi pohja- tai pintahiivaolut 

alkoholipitoisuus yli 2,8 tilavuusprosenttia 

pakkaus enintään 0,75 litraa 

alkuperämaa Suomi 

 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan 

alkuperämaasta, tulee tuotteen valmistusmaa kertoa 

tarjouksen lisätietokentässä. 

vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella 

saatavuus vähintään 3000 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava 

tarjouksessa 

muut vaatimukset – Pienpanimo-olut. 

 – Tuotantomäärä on ilmoitettava tarjouksen 

lisätietokentässä tai erillisellä liitteellä. 

 – Olut, jota ei ole ollut Alkon valikoimassa aiemmin 

eikä muuallakaan Suomessa laajamittaisessa 

myynnissä.   

 – Hausta voidaan ostaa useampi tuote yhteensä 24 

tuotetta eri panimoilta.  

 – Kausituotteet ovat jakelussa 25.1. - 18.5.2018. 

valikoimaantuloarvio helmikuu 2018 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

30.6.2017 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 28.2.2018 asti. 

31.8.2017 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 

 

 

Pääsiäisolut 

 

TOUKOKUU 

hakunumero KB170508 

tuotetyyppi erikoisuus 

täydentävä tuotetyyppi savuolut 

alkoholipitoisuus yli 4,7 tilavuusprosenttia 

pakkaus enintään 0,5 litraa 

alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa 

 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan 

alkuperämaasta, tulee tuotteen valmistusmaa kertoa 

tarjouksen lisätietokentässä. 

vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella 

saatavuus pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa 

muut vaatimukset – Tuotteella tulee olla sesonkiin sopiva nimi/etiketti.  

 – Tuotteet tulevat myyntiin 8.3.-20.4.2018 väliseksi 

ajaksi.  

valikoimaantuloarvio maaliskuu 2018 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

30.6.2017 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.3.2018 asti. 

14.7.2017 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
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TOUKOKUU 

hakunumero KB170509 

tuotetyyppi pintahiivaolut 

alkoholipitoisuus yli 2,8 tilavuusprosenttia 

pakkaus enintään 0,75 litraa 

alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa 

 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan 

alkuperämaasta, tulee tuotteen valmistusmaa kertoa 

tarjouksen lisätietokentässä. 

vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella 

saatavuus vähintään 6000 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava 

tarjouksessa 

muut vaatimukset – Tuotteella tulee olla sesonkiin sopiva nimi/etiketti.  

 – Hausta ostetaan enintään kaksi tuotetta.  

 – Tuotteet tulevat myyntiin 8.3.-20.4.2018 väliseksi 

ajaksi.  

valikoimaantuloarvio maaliskuu 2018 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

30.6.2017 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.3.2018 asti. 

14.7.2017 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 

 

 


