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JOULUKAUDEN 2016 KAUSILAHJAPAKKAUKSET  

 

Kausilahjapakkauksesta tulee tehdä tarjous kumppaniverkossa 

hakunumerolla L2016. Mikäli et ole kumppaniverkon käyttäjä, tee 

lahjapakkaustarjous entiseen tapaan Alkon paperisella 

tarjouslomakkeella. Mahdollisuus kausilahjapakkauksiin on 

vakiovalikoimassa olevilla väkevä- tai viinituoteryhmän tuotteilla.  

Kausilahjapakkaukset ovat myymälöiden tilattavissa 14.11. – 21.12.2016 

lukuun ottamatta kuohuviinejä, jotka ovat tilattavissa 29.12.2016 asti. 

Tänä aikana ko. tuotteen jakelu tapahtuu kausilahjapakkauksessa tai 

ilman pakkausta myymälän oman valinnan mukaan. 

 

Lahjapakkausten tulee olla materiaaliltaan laadukkaita ja kestäviä ja 

ulkoasultaan sellaisenaan lahjaksi kelpaavia. Tärkeää on myös, että 

pakkausten ulkonäkö ja värimaailma sopivat loppuvuoden sesonkiin ja 

juhlakauteen. 

 

 

Rajaukset 2016 

 

Kausilahjapakkauksia voi tarjota seuraaviin tuoteryhmiin, seuraavin 

hintarajauksin:  

 

– punaviinit; vähittäismyyntihinta yli 10 €  

– valkoviinit; vähittäismyyntihinta yli 10 €  

– kuohuviinit; vähittäismyyntihinta yli 10 €  

– samppanjat  

– portviinit, madeirat ja sherryt  

– konjakit  

– tumma rommi 

– viskit  

– gin 

– maustetut viinat 

– liköörit  

 

Lahjapakkauksia hyväksytään tuotteille, joiden myyntipakkaus on pullo. 

Lahjapakkauksilla ei ole maksimikorkeutta, mutta suositeltavaa on, että 

pakkauksen korkeus ei ylitä 32 cm, jolloin tuote pakkauksineen mahtuu 

sille varattuun hyllypaikkaan kaikissa myymälöissä. Lahjapakkauksen 

leveys saattaa vähentää tuotteen ”tuotenaamojen” määrää sille varatulla 

hyllypaikalla.  

 

 

Pakkausmateriaalit  

 

– Viinien lahjapakkausten on oltava joko puisia, pahvisia tai 

kankaisia 

– Lahjapakkaus ei saa olla valmistettu pvc-muovista 

– Kaikissa tuoteryhmissä pakkauksen ekologisuus voidaan katsoa 

eduksi 
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EAN-koodit 

 

Lahjapakkaukseen tulevan EAN-koodin on oltava eri kuin 

lahjapakkauksen sisällä olevan pullon EAN-koodi. Näin lahjapakkausten 

myynti voidaan erottaa normaalituotteen myynnistä. 

  

Kausilahjapakkaustuotteilla tulee olla myös normaalista tuotteesta 

poikkeava kuljetuspakkauksen viivakoodi (ns. DUN-koodi), joka tulee 

ilmoittaa tarjouksella tai viimeistään Alkon Materiaalinohjauskeskukseen 

(mok@alko.fi) ennen jakelun aloittamista. 

 

 

Kausilahjapakkausten tarjoaminen ja jakeleminen 

 

1) Lahjapakkaustarjous tulee tehdä kumppaniverkon kautta tai 

lähettää paperinen tarjous kausilahjapakkauksista vastaavalle 

tuotepäällikölle 15.4 - 1.6.2016 välisenä aikana hakunumerolla 

L2016. 

 

Tuotteen kuva on lisättävä tarjoukselle ja kuvan on vastattava 

täysin tulevaa lahjapakkausta, sillä kausilahjapakkauksen 

alustava hyväksyntä/hylkäys tehdään kuvan perusteella. 

 

Koska kausilahjapakkauksia ei kuvata Alkon toimesta, kuvan on 

oltava laadullisesti Alkon sisäiseen viestintään riittävä sekä kuva on 

oltava tulostettavissa. Kuvausohjeet ovat tämän haun lopussa. 

 

Tarjouksen lisätiedoissa on mainittava: 

  

– tuotteen tuotenumero, jolle lahjapakkaus tarjotaan 

– tuotteen nimi hinnaston mukaisesti 

– lahjapakkaukseen tuleva EAN-koodi; koodi tulee kirjoittaa EAN-

koodin kenttään 

– lahjapakkausten kuljetuspakkauksen viivakoodi (ns. DUN-koodi), 

koodi tulee kirjoittaa DUN-koodin kenttään 

– tarjouksella tulee ilmoittaa myyntipakkausten määrä 

kuljetuspakkauksessa ja se merkitään siihen varattuun kenttään 

– lahjapakkauksen mitat ja materiaali 

– lahjapakkauksen saatavuus kappaleina 

– jos kausilahjapakkauksessa oleva tuote on oikeutettu dollylavalle 

ja kausilahjapakkaus halutaan tarjota myös dollylavalla, täytyy 

niistä tehdä omat tarjoukset 

– tarjouksen voimassaolo 31.12.2016 

 

2) Alko joko hyväksyy tai hylkää alustavasti lahjapakkaustarjoukset 

viimeistään 15.6.2016 ja lähettää tarjoajille siitä viestin. 

 

3) Kausilahjapakkauksen lopullinen hyväksyntä tapahtuu, kun tuotteesta 

on toimitettu ns. jakelunaloitusnäyte. HUOM! Vain pelkkä tyhjä 

pakkaus.  

 

Jakelunaloitusnäyte tulee toimittaa viimeistään 9.11.2016, ei 

kuitenkaan ennen 1.10.2016 osoitteella:  

 

ALKO OY./Itella Logistics,  

Tikkurilantie 148, Portti 1, ovet D 18-21,  

01530 VANTAA, SUOMI. 

mailto:mok@alko.fi
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Lahjapakkauksen on vastattava tarjouksen kuvaa, tarjouksessa 

ilmoitettua kokoa, materiaalia sekä laatua. 

Tässä yhteydessä varmistetaan lisäksi lahjapakkauksen EAN-koodin 

toimivuus ja oikeellisuus.  

 

Alko pidättää oikeuden hylätä jakelunaloitusnäyte, mikäli kyseessä on 

selkeä laadullinen tai muu poikkeama kausilahjapakkaustarjouksen 

L2016 perusteella hyväksyttyyn pakkaukseen nähden.  

 

Lahjapakkaus vapautetaan jakeluun vasta tämän hyväksynnän 

jälkeen. 

 

 

4) Kausilahjapakkaukset avataan myymälöiden tilauksille ma 

14.11.2016. 

Myymälät voivat valita tilatessaan joko normaalituotteen tai 

lahjapakkauksessa olevan tuotteen. Mahdollisesti loppunutta 

varianttia (normaalituote tai lahjapakkaus) ei saa korvata toisen 

variantin tilauksella. 

 

Alkon myymälöihin saa toimittaa ainoastaan hyväksyttyjä 

lahjapakkauksia. Pakkauksia ei pidä joutua kokoamaan tai 

korjaamaan enää myymälässä, vaan ne on toimitettava täysin 

valmiina.  

 

 

5) Tuotteet esitellään Alkon sisäisessä tiedotusmateriaalissa vuoden 

2016 joulusesongin aikana. Kausilahjapakkaukset pidetään 

avoimina myymälöiden tilauksille 14.11.- 21.12.2016, lukuun 

ottamatta kuohuviinejä, joita voi tilata 29.12.2016 asti. 

Kuljetuspakkauksen tulee sisältää joko vain kausilahjapakkauksissa 

olevia tuotteita tai vain normaalituotteita ilman lahjapakkauksia. 

 

6) Joulun kausilahjapakkauksen loppuessa ennen 21.12.2016 on asiasta 

ilmoitettava välittömästi Materiaalinohjauskeskukseen mok@alko.fi. 

 

Lisäksi toimittajan on suljettava ko. tilausvariantti/tuotenumero 

extranetin saatavuustietosovelluksessa, minkä jälkeen myymälät 

eivät enää pääse tilaamaan sitä. 

 

Lahjapakkauksista vastaavan tuotepäällikön yhteystiedot:  

 

Alko Oy, Tuotteet ja ostot 

Anu Hedman  

Salmisaarenaukio 1, PL 33  

00181 Helsinki  

puhelin 020 711 5293  

anu.hedman@alko.fi  

 

 

  

mailto:mok@alko.fi
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Alkon 2016 sesonkipakkausten kuvausohjeet  

Kuva tulee Alkon sesonkioppaaseen, jossa esitellään kaikki joulun 

kausilahjapakkaukset. Kuvan perusteella myymälät voivat valita 

haluamansa pakkaukset. 

Kuvan ottaminen 

 

– Kuvassa tulee olla vain yksi (1) suljettu, valmis, kasattu kotelo tai 

laatikko ilman pulloa ja/tai mitään muuta rekvisiittaa 

 

– Asettele kotelo kuvaan niin, että kotelosta näkyy etupuoli ja 

hieman kotelon vasenta sivua. Kantta ei saisi näkyä. 

 

– Mikäli kuvaat useita koteloita, käytä mieluiten jalustaa, jotta 

kuvista tulisi mahdollisimman yhdenmukaisia. 

 

– Ota kuva ikkunan läheisyydessä, hyvässä päivänvalossa ilman 

salamaa (jos käytössä ei ole studiota). 

 

– Luonnollisen sävyntoiston kannalta olisi hyvä, että 

keinovalonlähteet sammutetaan kuvausalueen välittömässä 

läheisyydessä. 

 

Kuvan nimeäminen: 

 

– Kuusinumeroinen Alkon tuotenumero (123456.jpg) 

 

Alkon tuotekuvien formaatti: 

 

– Kuvamuoto: jpg 

– Väritila: RGB 

– Kuvan resoluutio: 300 pikseliä/tuuma 

– Kuvan tausta: puhdas valkoinen (R255 G255 B255), ei muita 

värisävyjä, eikä lisättyjä elementtejä 

– Kuvan tiedostokoko: 

o min. 300 kt (0,3 Mt) - max. 3000 kt (3 Mt). (saa kuitenkin 

vaihdella tuotteen koon mukaan, esim. pikkutölkki 

vs.hanapakkaus) 

o Kuvassa olevan tuotteen on vastattava myyntiyksikön 

kuosia (ei ylimääräisiä tehostuselementtejä, tai 

heijastuksia) 

 

Esimerkkikuva seuraavalla sivulla! 
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ESIMERKKIKUVA:  


