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ALKO 85 VUOTTA MOCKTAIL 

 
Juhlavuoden kunniaksi Alko hakee mocktaileja omalla etiketillä 

valikoimaan.  

 
Tarjouspyyntö koskee nestettä, pakkausta sekä etiketin painatusta ja etiketöintiä. 

Tuotteen ulkoasun design ja pakkausmerkinnät tulevat Alkolta. Valitun tuottajan 

tuotannolliset näkökulmat huomioidaan ulkoasun suunnittelussa.  

 

Pyydämme halukkaita antamaan tarjouksensa alla olevan määrityksen mukaisesta 

tuote-erästä joko molemmille tai toiselle mocktailreseptille. 

 

 

Ostettava määrä  

 menekkiperusteinen saatavuus 5.4.–31.7.2016.  

o 1. tilauserä 10 000 pulloa/ mocktail 

o Mahdolliset seuraavat tilauserät arvioidun menekin mukaan 

 

 

Etiketöinti 

 Design ja sisältö pakollisine pakkausmerkintöineen Alkolta 

 Etikettien painatus ja tuotteen toimitus valmiiksi etiketöitynä tarjoajalta  

 Etiketit neliväripainatettuna ilman erikoistehosteita 

 

 

Mocktail 

 

Alkoholipitoisuus  0 tilavuusprosenttia 

Pakkaus enintään 0,33 litraa, erottuva pakkaus katsotaan eduksi 

Alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa 

Vähittäismyyntihinta  määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella 

Säilyvyys vähintään 6 kuukautta 

Reseptit 1. Sour-tyyppinen (happaman ja makean yhdistelmä) 

 2. Hedelmäinen tai marjainen 

 

Trendikkäiden ja luontaisten aromi- ja raaka-aineiden, mausteiden ja yrttien 

hyödyntäminen reseptissä katsotaan eduksi. Inspiraatiota voi hakea esim. Alkon 

mocktailkoulusta (http://www.alko.fi/mocktailkoulu/katso-videot/) 

 

Tarjouksesta on käytävä selkeästi ilmi tarjottavan tuotteen reseptiikka, 

valmistusprosessi ja juoman erityispiirteet, pakkauskoko ja –tyyppi sekä veroton 

hinta per myyntiyksikkö (esim. pullo) toimitettuna Alkon keskusvarastoon. (TOP 

AKVA, Finnterms 2001). Toimitus verottomana verottomaan varastoon vähintään 4 

kuukauden myyntiajalla. 

 

Tarjoukset lähetetään sähköpostitse osoitteeseen kasper.kukkonen@alko.fi ja 

timo.paiviola@alko.fi viimeistään 1.12.2016 klo 15.   

 Tarjousta koskevat tiedot toimitettava Excel-pohjalla, lisätiedot 

vapaamuotoisesti 

 Tarjousten voimassaoloaika vähintään 31.7.2017 asti 
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Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:  

 Alko käsittelee tarjoukset ja pyytää näytteet 5.12. klo 15 mennessä.  

 Näytteet toimitettava 15.12. mennessä.  

 Näytteiden arviointi ja alustava ostopäätös viikolla 51  

o Valittujen mocktailien reseptiikkaa on mahdollista hioa arvioinnin 

jälkeen.   

 Alko toimittaa etikettidesignin pakollisine pakkausmerkintöineen viikolla 8 

 Valmiin tuotteen toimitus Alkon keskusvarastoon viikolla 11 tai 12  

o Tarkempi toimituspäivä sovitaan erikseen. 

 

Tarjouspyyntöön liittyvät lisäkysymykset voi lähettää sähköpostitse 

tuoteryhmäpäällikkö Kasper Kukkoselle 24.11.2016 klo 15.00 mennessä. 

 


