
Alkon alkoholittomat 2020 
 
 
Alko hakee valikoimaan omalle tuotemerkille alkoholitonta kuohuvaa mocktailia.  
 
Tarjouspyyntö koskee yksinoikeutta konseptiin ja reseptiin, nestettä, pakkausta sekä etiketin 
painatusta ja etiketöintiä. Ulkoasun design tulee Alkolta. Valitun tuottajan tuotannolliset 
näkökulmat ja pakolliset pakkausmerkinnät huomioidaan ulkoasun suunnittelussa. 
 
Pyydämme halukkaita antamaan tarjouksensa alla olevien määrityksien mukaisesti.  
 
Ostettava määrä  

• menekkiperusteinen saatavuus toukokuusta 2020 alkaen 
o 1. tilauserä 10 000 pulloa 
o Seuraavat erät arvioidun menekin mukaan 

 
Etiketöinti 

• Design ja sisältö pakollisine pakkausmerkintöineen Alkolta 
• Etikettien painatus ja tuotteen toimitus valmiiksi etiketöitynä tarjoajalta 
• Etiketit neliväripainatettuna ilman erikoistehosteita 

 
 

Resepti: alkoholiton kuohuva mocktail 
• Alkoholipitoisuus:  0–0,5 tilavuusprosenttia 
• Pakkaus:    enintään 0,75 litran pullo 
• Alkuperämaa:   alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa 
• Vähittäismyyntihinta: määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella 
• Säilyvyys:   vähintään 12 kuukautta 
• Muut vaatimukset:    

– Hiilihapotettu. 
– Kuohuviinipullon suljin katsotaan eduksi.  
– Tunnettu resepti kuten spritzer, bellini, hugo tai mimosa 
katsotaan eduksi. 
– Korkealuokkaiset raaka-aineet katsotaan eduksi. Tämä 
on perusteltava tarjouksen lisätietokentässä. 
– Erityistä lisäarvoa ympäristöystävällisestä pakkauksesta.  
– Luomutuote voidaan katsoa eduksi. 
 

 
 
 
 
 
 



 
    
Tarjoukset lähetetään sähköpostitse erillisellä Excel-pohjalla osoitteeseen 
kasper.kukkonen@alko.fi viimeistään perjantaina 10.1.2020 klo 23:59.   
 
Tarjouksesta on käytävä selkeästi ilmi:  

1. Tuotetiedot 
2. Tuotteen ravintoarvot 
3. Hinta, pakkaus- ja toimitustiedot 
4. Myyjän tiedot 
5. Tuotantolaitostiedot 

 
• Tarjousta koskevat tiedot toimitettava Alkon Excel-pohjalla, lisätiedot vapaamuotoisesti  
• Tarjoukseen liitettävä kuva pakkauksesta erilliseksi liitteeksi 
• Tarjousten voimassaoloaika vähintään 30.6.2020 asti 

 
Valinnassa käytettävä aikataulu 

• Alko käsittelee tarjoukset ja pyytää näytteet 13.1.2020 klo 16:00 mennessä  
• Näytteet toimitettava 24.1.2020 klo 15:00 mennessä Alkon Keskusvarastoon 

o Jos näytteiden toimitus tapahtuu kuriirilla, ne tulee lähettää toimitusehdolla DDP 
Incoterms 2010 osoitteeseen: 

Alko Oy/Posti Group 
Tikkurilantie 148 
Portti 1, ovet D 18-21 
01530 Vantaa 

• Näytteiden arviointi ja alustava ostopäätös 7.2.2020 mennessä  
o Valittujen tarjousten osalta reseptiä ja hinnoittelua voidaan tarkentaa arvioinnin 

jälkeen 
• Jatkonäytteet toimitettava 14.2.2020 klo 15:00 mennessä Alkon Keskusvarastoon 
• Jatkoon valittujen näytteiden arviointi viikolla 8 
• Alko vahvistaa/ hylkää alustavan ostopäätöksen 21.2.2020 klo 16:00 mennessä 
• Alko toimittaa etikettidesignin pakollisine pakkausmerkintöineen viikolla 14 

o Tarkempi toimituspäivä sovitaan erikseen 
• Valmiin tuotteen toimitus Alkon keskusvarastoon tai jakeluvalmiiksi viikolla 20  

o Tarkempi toimituspäivä sovitaan erikseen 
 
Tarjouspyyntöön liittyvät lisäkysymykset tulee lähettää sähköpostitse tuoteryhmäpäällikkö 
Kasper Kukkoselle 3.1.2020 klo. 16.00 mennessä. 

mailto:kasper.kukkonen@alko.fi
mailto:kasper.kukkonen@alko.fi

	Alkon alkoholittomat 2020
	Alkon alkoholittomat 2020

