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Yleistä

Ostosuunnitelmat vuodelle 2014

Ostosuunnitelma julkaistaan Alkon internetsivustolla kaksi kertaa vuodessa, touko- ja marraskuussa. 
Toukokuussa 2013 julkaistussa ostosuunnitelmassa haemme tuotteita vuoden 2014 alkupuolelle ja 
marraskuun ostosuunnitelmassa vuoden 2014 loppupuolelle

Valikoiman suunnittelu perustuu asiakaskysyntään, eri asiakasryhmien tarpeisiin ja olemassa 
olevaan valikoimaan. Mikäli asiakaskysynnän rakenne muuttuu olennaisesti ennusteistamme tai 
valikoimahallinnalliset syyt niin vaativat, arvioimme ostotarpeet uudelleen ja ilmoitamme niistä 
alko.fi-sivustolla. 

Tietoa Alkon myynnistä

Tietoa Alkon myynnistä on alko.fi-sivustolla kohdassa Alko palvelee > Myyntitilastot.
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Valikoiman hallinta

Valikoimakoritus

Alkon vakiovalikoimaa hallitaan valikoimakorituksen avulla. Koritus yhdistää vakiovalikoiman tuotteet 
ja myymäläverkoston myymälät ja sisältää periaatteet, joiden mukaan eri myymälätyypin myymälät 
muodostavat valikoimansa. 

Tuotteen valikoimakori perustuu myynnin volyymin lisäksi asiakaskysynnän rakenteellisiin painotuksiin.  
Myymälätyypityksen ja korituksen lähtökohtana on ohjata tuotteet niihin myymälöihin, joissa niille 
on luontaista asiakaskysyntää. Myynniltään kaikkein suurimmat tuotteet pidetään kaupan kaikissa 
muissa myymälöissä paitsi erikois- ja jokerimyymälöissä. Tuotteet, joiden ostajajoukko on suppea ja 
joiden valtakunnallisesta myynnistä vastaa vain pieni määrä myymälöitä, ohjataan ainoastaan näihin, 
asiakkaiden kannalta olennaisiin myymälöihin.

Alla on suuntaa-antava kuvaus tuotteiden luonteesta ja asiakasprofiilista koreittain. Valikoimakoreihin 
kuuluvat tuotteet yhdistetään myymälätyyppeihin seuraavalla sivulla olevan taulukon mukaisesti. 

Kori Tuotteiden luonne Asiakasprofiili Tuotteiden 
lkm

1 Suurimenekkisimmät tuotteet               
– käytännössä kaikissa myymälöissä. Kaikki asiakkaat 100

2

Makuprofiililtaan selkeitä ja helposti 
lähestyttäviä tuotteita. Ulkoasultaan 
kaupallisia, suomalaiseen markkinaan 
sopivia ja mieleen jääviä arkituotteita.

Vakiintuneet asiakkaat                       
– hinta ja tuttuus tärkeitä. Noin 450

3

Makuprofiililtaan moniulotteisempia 
tuotteita, kuitenkin helposti 
lähestyttäviä. Innovatiivisuus, 
modernius, brändit ja kaupallisuus 
korostuvat ulkoasussa.

Vakiintuneet asiakkaat ja kokeilijat 
– hinta, ulkoasu ja tuotemerkki ovat 
tärkeitä.

Noin 580

4
Makuprofiililtaan tuotetyypille ominaisia. 
Brändi, innovatiivisuus, kaupallisuus, 
alueellisuus ja luokitus korostuvat.

Trendien seuraajat ja 
ruoka- ja juoma-harrastajat                                        
– lukevat ja kuuntelevat suosituksia.

Noin 530

5
Klassisuus korostuu. Alueellisuus, 
luokitus, tyypillisyys ja kansainvälinen 
arvostus.

Nautiskelijat, harrastelijat                  
– tuotteiden arvostelut ja tunnettuus 
tärkeää.

Noin 380

6 Rajallisen saatavuuden kertaostot

Juomaharrastajat                               
– syvällistä tuotetietämystä, tuottajan 
ja tuotteen tunnettuus ja mm. 
vuosikerta-arviot tärkeitä.

Noin 200

A
Erikoistuotteet vain Arkadian myymälän 
(2102) valikoimissa – kansainvälinen 
saatavuus on erittäin rajallinen.

Juomaharrastajat                               
– haluavat edelleen syventää 
tuotetietämystään, ostavat viinejä 
sijoitus- tai keräilykohteina.

Noin 100 
kerrallaan

K Kausituotteet – myynnissä vain rajallisen 
ajan Kaikki asiakkaat Vaihtelee 

sesongeittain

P Pienimenekkiset palvelutuotteet            
– valikoimissa monipuolisuuden vuoksi

Erikoissegmenttien tuotteista 
kiinnostuneet asiakkaat Noin 300
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Myymälätyypit

Myymälät on jaettu valikoiman hallinnan kannalta yhdeksään tyyppiin myyntivolyymien, myynnin 
rakenteen, paikallisten ja alueellisten kysyntä- ja liikepaikkatekijöiden sekä asiakaspalvelunäkökohtien 
perusteella:

Erikois- ja plusmyymälöissä myynnin rakenne on erilainen kuin muissa myymälöissä. Näissä 
myymälöissä sekä viinien että väkevien myynti painottuu laajempaan valikoimaan ja kalliimpiin 
hinta- ja tuoteryhmiin. Jokerimyymälät ovat kooltaan poikkeuksellisen pieniä ja sesonkimyymälöissä 
on voimakas myynnin kausivaihtelu. Arkadian lippulaivamyymälä kuuluu myymälätyyppiin laaja plus.
Myymälät seuraavat säännöllisesti myyntiään ja poistavat kuukausittain valikoimistaan heikoimmin 
myyvät tuotteet. Korituksen mukaiset pakolliset tuotteet pidetään kuitenkin valikoimissa vähintään 
12 kuukauden ajan.

Myymälätyypit tarkistetaan ja päivitetään kerran vuodessa. 

Vakiovalikoiman kehitys

Alla olevassa taulukossa on esitetty hinnaston juomamerkkien määrän kehitys vuosina 2009 – 2013.  
Uusien ja poistuneiden tuotteiden sarakkeissa olevat luvut sisältävät myös lisäpullokoot. 
Vuoden 2010 – 2013 luvut sisältävät myös Arkadian myymälän A-korin tuotteet.

Ostosuunnitelmassa hakujen määrä on pääosin linjassa valikoimasta ennakoitujen poistumien kanssa.

Myymälätyyppi Myymälöitä noin Valikoimakorit

Perus 78 1 2

Perus + 30 1 3

Sesonki 51 1

Normaali 105 1 2 3

Normaali + 20 1 3 4

Laaja 32 1 2 3 4

Laaja + 11 1 3 4 5 6

Erikois 6 5 6

Jokeri 16

 
2009 2010 2011 2012 2013

(11.11.)

Juomamerkkejä
valikoimassa 31.12. 2.218 2.253 2.371 2.417 2.436

Uudet tuotteet 
(sis. eri pullokoot) 469 621 712 767 723

Poistuneet tuotteet
(sis. eri pullokoot) 437 713 712 698 691
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Uutuudet–esite 

Uusia tuotteita tulee vakiovalikoimaan viikoittain läpi vuoden lukuun ottamatta joulukuuta, 
joka rauhoitetaan asiakaspalvelulle.

Uutuudet-esite julkaistaan 10 kertaa vuonna 2014. Kutakin esitettä varten tarvittavan tuote-
materiaalin on oltava Alkossa alla olevan aikataulun mukaisesti. 

* Tuotetietolomakkeen ja mahdollisten tuotetietokorjausten on oltava Alkossa tämän 
   aikataulun mukaisesti. 

Tuotteiden myynti alkaa Materiaalin* toimitus viimeistään Esite ilmestyy

13.1. – 9.2. 22.11.2013 1.2.2014

10.2. – 9.3. 20.12.2013 1.3.2014

10.3. – 9.4. 28.1.2014 1.4.2014

10.4. – 9.5. 25.2.2014 2.5.2014

10.5. – 9.6. 27.3.2014 2.6.2014

10.6. – 9.8. 28.4.2014 1.7.2014

10.8. – 9.9. 1.7.2014 1.9.2014

10.9. – 9.10. 29.7.2014 1.10.2014

10.10. – 9.11. 29.8.2014 3.11.2014

10.11. – 9.12. 26.9.2014 1.12.2014



OSTOSUUNNITELMA  2/2014 7

Ostosuunnitelman hakukategoriat ja 
tarjousten tekeminen

Päätuotteet (W, B ja S)

Päätuotteet ovat vakiovalikoiman normaalituotteita, joilta edellytetään minimimyyntivaatimuksen 
täyttymistä.

Palvelutuotteet (P)

Palvelutuotteilla tarkoitetaan tuotteita, joilta ei edellytetä vuositason minimyyntivaatimukseen 
yltämistä, mutta joita Alko pitää myynnissä valikoiman monipuolisuuden ja edustavuuden vuoksi. 
Palvelutuotteet valitaan Alkon vakiovalikoimaan enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Jos 
tavarantoimittaja haluaa osallistua tarjouskilpailuun Alkon valikoimassa olevalla palvelutuotteellaan, 
hänen tulee tehdä tuotteesta uusi tarjous ostosuunnitelmassa ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Haussa 
mahdollisesti ilmoitettu vähimmäissaatavuus on viitteellinen, ei tae ostomäärästä. Ostetun tuotteen 
tilausmäärät muodostuvat asiakaskysynnän mukaan. 

Rajallisesti saatavat tuotteet (R)

Rajallisen saatavuuden tuotteet ovat aina kertaostoja, joita ostetaan vain sovittu määrä. 
Myymälätoimitukset tulee lopettaa, kun sovittu määrä on toimitettu.
Rajallisen saatavuuden hauissa mahdollisesti ilmoitettu vähimmäissaatavuus saattaa poiketa 
lopullisesta ostomäärästä. Tuotteiden saatavuus myyntiyksikköinä (kpl) on aina ilmoitettava 
tarjouksessa.
 
Rajallisesti saatavien tuotteiden konsepti sisältää seuraavat tuotekokonaisuudet:
– rajallisesti saatavat tuotteet, valikoimakorin 6 myymäläjakelu
– rajallisesti saatavat tuotteet, asiakasvaraukset tai arvonta, jos varaukset ylittävät saatavuuden
– rajallisesti saatavat tuotteet, vain lippulaivamyymälään ostettavat tuotteet 

Valikoimakori 6
– tuotteen saatavuus tuoteryhmästä riippuen noin sadasta pullosta ylöspäin
– tunnettu/kansainvälisesti arvostettu tuottaja/erikoistuote
– tuo lisäarvoa vakiovalikoimaan
– ostomäärä vastaa noin kuuden kuukauden tarvetta

Asiakasvaraukset tai arvonta
– tuotteen saatavuus noin 50 – 300 pulloa
– oletettu kysyntä Suomessa suurempi kuin tuotteen saatavuus
– tunnettu/kansainvälisesti arvostettu tuottaja
– ns. kulttiviini/keräilykohde

Vain lippulaivamyymälään ostettavat tuotteet (valikoimakori A)
– rajallinen saatavuus
– tunnettu/kansainvälisesti arvostettu tuottaja/tuote
– ns. kulttituote/keräilykohde
– erikoismyymälän valikoimaan lisäarvoa tuova tuote
– erikoistuote omassa kategoriassaan, esimerkiksi harvinainen lajike, tuotetyyppi, tms.

Rajallisesti saatavien tuotteiden haut aikatauluineen ovat kukin oman tuoteryhmänsä alla 
ostosuunnitelmassa. Niiden lisäksi rajallisen saatavuuden tuotteita haetaan jonkin verran myös 
erillishakuina alko.fi-sivustolla. Erittäin rajallisesti saatavia, kansainvälisesti tunnettuja tai 
erikoistuotteita voi tarjota vuonna 2014 kiinteään hakunumeroon R2014. Tarjouksista on kuitenkin 
ennen tarjouksen tekemistä neuvoteltava vastaavan ostajan kanssa.  Näiden tarjousten perusteella 
ostetut tuotteet menevät pääsääntöisesti joko varattaviksi tuotteiksi tai A-koriin.
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Muut tuotteet (U)

Haemme myös tuotteita, jotka ovat aivan uuden tyyppisiä tai joiden pakkauskoko tai -tyyppi on uusi 
Alkon valikoimassa. Nämä haut sisältyvät ostosuunnitelmaan tai löytyvät sivuston kohdasta alko.fi-
sivuston tavarantoimittajaosiosta kohdasta Ostosuunnitelma ja muut haut.

Kausituotteet (K)

Kausituotteiden käsittelyprosessi on tavanomaista nopeampi, ja kun otamme tuotteen  valikoimaan, 
sovimme samalla sen valikoimasta poistamisesta kauden jälkeen. Yksityiskohtaiset haut julkaisemme 
erillisinä ilmoituksina alko.fi-sivustolla. 

Alustavat kausituotteiden hakuaikataulut 

Vuoden 2014 kausilahjapakkausten tarjousaikataulut ja ohjeet julkaisemme alko.fi-sivuston 
tavarantoimittajaosiossa helmikuun 2014 aikana.

Tuoteryhmä
Haku-
kuukausi

Valikoimaan-
tulokuukausi

Jakelu päättyy

Riistaviinit ja -oluet 2014 1/2014 8/2014 vko 45/2014

Jouluviinit 2014 2/2014 10/2014 vko 52/2014

Glögit 2014 2/2014 10/2014 vko 52/2014

Talviväkevät 2015 2/2014 10/2014 vko 4/2015

Pääsiäisoluet 2015 3/2014 3/2015 vko 15/2015

Pääsiäisen ja kevään luostari-/trappistioluet 2015 3/2014 3/2015 vko 20/2015

Uudet käsityöläis- ja erikoisoluet 2015 6/2014 1/2015 vko 20/2015

Käsityöläisväkevät ja -viinit 2015 6/2014 2/2015 vko 20/2015

Kesäoluet 2015 8/2014 6/2015 vko 33/2015

Beaujolais Nouveau & Nouveau Villages 2014 8/2014 11/2014 kysynnän mukaan

Oktoberfest-oluet 2015 9/2014 9/2015 vko 42/2015

Kesäväkevät 2015 9/2014 5/2015 vko 35/2015

Kesäviinit ja -viinijuomat 2015 10 – 11/2014 5/2015 8 – 9/2015

Kesäsiiderit 2015 10/2014 5/2015 vko 35/2015

Kesä-longdrinkit 2015 10/2014 5/2015 vko 35/2015

Jouluoluet 2015 12/2014 11/2015 vko 52/2015

Talvioluet 2015 12/2014 11/2015 vko 4/2016

Joulusiiderit 2015 12/2014 11/2015 vko 52/2015
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Lisätietoja hakujen sisällöstä

Alkuperämaa 
Alkuperämaaksi katsotaan maa, jossa alkoholijuoma on pääosin valmistettu tai tuotettu.

Merkin/reseptiikan alkuperämaa
Panimotuotteissa ja väkevissä juomissa alkuperämaalla tarkoitetaan maata tai aluetta, josta tuotteen 
merkki / reseptiikka on lähtöisin tai josta tuote tyypillisesti tunnetaan. Mikäli tuotteen valmistusmaa 
eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, tulee tuotteen valmistusmaa kertoa (tarjouksen) 
lisätietokentässä. Tuotantolaitos valmistusmaassa ilmoitetaan sille varatussa kentässä.

Valmistusmaa
Maa, jossa tuote on valmistettu. Valmistuksena ei tässä yhteydessä pidetä alkoholijuoman 
vähäistä käsittelyä/jatkojalostusta, kuten esimerkiksi pullotusta, suodatusta, lisäaineen lisäämistä 
tai laimentamista, koska ne eivät olennaisesti muuta juoman laatua. Myöskään kahden nesteen 
sekoittamista keskenään ei pidetä valmistuksena. 

Euroopan suojatut alkuperämerkinnät
EU-laki vuodelta 2009 koskee kaikkia viinintuottajajäsenvaltioita. Alko on tietoinen, että siirtyminen 
uusiin merkintöihin on alkanut ja siirtymävaiheessa esiintyy uusia ja vanhoja merkintöjä. Vaikka 
hauissa ei olisi erikseen mainittu molempia merkintöjä, hyväksymme kummatkin samaa laatuluokkaa 
kuvaavat merkintätavat. Epäselvissä tapauksissa tarjoajan tulee ottaa yhteyttä vastaavaan ostajaan. 

Viinien makutyypit
Tämän ostosuunnitelman joissakin viinihauissa on kokeilunomaisesti yhtenä kriteerinä viinin 
makutyyppi. Toivomme sen antava tarjoajille osviittaa siitä, minkä tyylistä makua etsimme ko. haussa.  
Tuotteen makutyypin tulisi säilyä samana vähintään tarjotun vuosikerran ajan, ja suotavaa on säilyttää 
se vuosikertojen vaihtumisten jälkeenkin. Vuosikerrattomilla tuotteilla tai hauissa, joissa asiasta on 
erikseen mainittu, oletus on, että haettu makutyyppi on tuotteen pysyvä ominaisuus. 

Makutyypit ovat Alkon maistotiimin määrittelemiä, ja niiden tukena ovat ACL:n analyysit.

Kaupallisuus
Kaupallisuuden arvioinnissa voidaan ottaa huomioon esimerkiksi seuraavia tekijöitä: tuotteen hinta, 
ympäristönäkökohdat, makuprofiili, kohderyhmä ja tuotteen ulkoasu.

Kestävä kehitys
Ympäristöystävällisyydellä ja eettisyydellä on tärkeä merkitys. Suomalaiset kuluttajat ovat yhä 
enemmän ottaneet omikseen kestävää kehitystä tukevat tuotteet (mm. luomu- ja Eettisen kaupan 
-tuotteet). Myös me koemme nämä asiat tärkeiksi ja haluamme edelleen nostaa valikoimassa olevien 
kestävää kehitystä tukevien tuotteiden määrää. Eettisen kaupan piiriin luemme tällä hetkellä Reilun 
Kaupan, Fair for Life sekä For Life -sertifioinnin omaavat tuotteet.

Kestävää kehitystä tukevat tuotteen ominaisuudet on perusteltava tarjouksen lisätietokentässä, ja 
pyydettäessä on toimitettava viralliset sertifikaatit ja/tai todistukset.

Alko tukee ympäristönäkökulmaa kannustamalla tuotteiden liittämistä kierrätysjärjestelmään. Siksi 
lähes kaikissa korin 2 ja 3 hauissa tuotteen liittäminen kierrätysjärjestelmään voidaan katsoa eduksi. 

Tuotteen pakkauksen paino on varsin merkittävä osa tuotteen ympäristökuormitusta. Me haluamme 
tukea siirtymistä kevyempiin pakkauksiin, ja siksi mm. useissa viinien hauissa mainitaan, että kevyt 
pakkaus voidaan katsoa eduksi. Kevyen pakkauksen (0,75 litran viinipullo) rajaksi on määritetty 420 
grammaa. Jotta kevyt pakkaus voitaisiin katsoa eduksi, tyhjän pullon paino on mainittava tarjouksen 
lisätietokentässä.  

Lisätietoja tuotteiden tarjoamisesta löytyy Alkon valikoimaanotto-ohjeesta, joka on alko.fi-sivuston 
tavarantoimittajaosiossa.
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Panimotuotteet

Tuotehakujen yhteenveto

Hakukuukausi Hakunumero Juomatyyppi Maa/alue

tammikuu B140101 lager Tsekki

B140102 lager tai pils Australia tai Uusi-Seelanti

B140103 pils Saksa

B140104 India Pale Ale Iso-Britannia

B140105 vaalea trappisti-olut Belgia tai Hollanti

B140106 siideri Ranska

B140107 makulonkero Suomi

PB140101 sitruunalla maustettu mieto olut alkuperämaa ei määrätty

PB140102 vehnäolut Suomi

PB140103 alkoholiton siideri alkuperämaa ei määrätty

RB140101 ale: IPA, amber, pale ale, strong ale Yhdysvallat

UB140101 pale ale, amber ale tai IPA Yhdysvallat

helmikuu B140201 vahva lager Tsekki

B140202 pale ale tai Belgian ale Belgia

B140203 siideri alkuperämaa ei määrätty

B140204 colanmakuinen ready-to-drink alkuperämaa ei määrätty

PB140201 light-olut alkuperämaa ei määrätty

PB140202 Doppelbock Saksa

maaliskuu B140301 lager Eurooppa

B140302 tumma lager Suomi

B140303 erikoisuus Suomi

B140304 porter Iso-Britannia

B140305 siideri Iso-Britannia, Irlanti

PB140301 red tai golden ale, pienpanimo-olut Suomi

PB140302 vaalea tai tumma alkoholiton olut alkuperämaa ei määrätty

PB140303 alkoholiton vehnäolut alkuperämaa ei määrätty

huhtikuu B140401 tumma lager Saksa

B140402 vahva lager Suomi

B140403 strong ale tai old ale Iso-Britannia

B140404 lager Saksa

PB140401 erikoisuus, pienpanimo-olut Suomi

PB140402 Imperial porter, pienpanimo-olut Suomi

toukokuu B140501 abbey blonde alkuperämaa ei määrätty

RB140501 2014 palkittu pinta- tai pohjahiivaolut alkuperämaa ei määrätty

RB140502 Imperial stout tai Imperial porter Pohjoismaat

kesäkuu RB140601 ale, viskitynnyrissä kypsytetty alkuperämaa ei määrätty

RB140602 strong ale; vintage 2013 Iso-Britannia

RB140603 trappisti- tai luostariolut alkuperämaa ei määrätty
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Oluet

Valikoimaan haettavat päätuotteet

TAMMIKUU
hakunumero B140101
tuotetyyppi lager
alkoholipitoisuus 4,8 – 5,8 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,5 litraa
alkuperämaa Tsekki
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta,
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta enintään 2,99 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset -  Lager-olut, mutta ei pils.
 -  Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio heinäkuu 2014
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.1.2014

TAMMIKUU
hakunumero B140102
tuotetyyppi lager tai pils
alkoholipitoisuus 4,8 – 5,8 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,5 litraa
alkuperämaa Australia tai Uusi-Seelanti
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta,
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
valikoimakori 5
muut vaatimukset -  Uusi-seelantilainen humalalajike voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio syyskuu 2014
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.1.2014

TAMMIKUU
hakunumero B140103
tuotetyyppi pils
alkoholipitoisuus 4,8 – 5,8 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,5 litraa
alkuperämaa Saksa
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta,
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta enintään 6,79 euroa/litra
valikoimakori 4
muut vaatimukset -  Arvostettu tyylinsä edustaja.
valikoimaantuloarvio heinäkuu 2014
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.1.2014

TAMMIKUU
hakunumero B140104
tuotetyyppi India Pale Ale
alkoholipitoisuus yli 5,5 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,5 litran lasipullo
alkuperämaa Iso-Britannia
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta,
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta enintään 3,99 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset -  Arvostettu tyylinsä edustaja.
valikoimaantuloarvio heinäkuu 2014
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.1.2014
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TAMMIKUU
hakunumero B140105
tuotetyyppi vaalea trappisti-olut
alkoholipitoisuus 4,8 – 6,0 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,33 litran lasipullo
alkuperämaa Belgia tai Hollanti
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, 
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta enintään 3,99 euroa
valikoimakori 4
valikoimaantuloarvio heinäkuu 2014
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.1.2014

HELMIKUU
hakunumero B140201
tuotetyyppi vahva lager
alkoholipitoisuus vähintään 6 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,5 litran lasipullo
alkuperämaa Tsekki
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta,
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta enintään 3,49 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset -  Tunnettu tyylinsä edustaja.
valikoimaantuloarvio elokuu 2014
tarjouksen oltava perillä viimeistään 17.2.2014

HELMIKUU
hakunumero B140202
tuotetyyppi pale ale tai Belgian ale
alkoholipitoisuus 5,0 – 6,0 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,33 litran lasipullo
alkuperämaa Belgia
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta,
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta enintään 2,99 euroa
valikoimakori 5
muut vaatimukset -  Arvostettu tyylinsä edustaja.
valikoimaantuloarvio elokuu 2014
tarjouksen oltava perillä viimeistään 17.2.2014

MAALISKUU
hakunumero B140301
tuotetyyppi lager
täydentävä tuotetyyppi pale tai mannermainen
alkoholipitoisuus 4,8 – 5,8 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,33 litran lasipullo
alkuperämaa Eurooppa
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, 
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta enintään 2,20 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset -  Alle 2,00 euron hinta voidaan katsoa eduksi. 
 -  Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio syyskuu 2014
tarjouksen oltava perillä viimeistään 17.3.2014
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MAALISKUU
hakunumero B140302
tuotetyyppi tumma lager
alkoholipitoisuus 5,0 – 5,5 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,568 litraa
alkuperämaa Suomi
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, 
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
saatavuus vähintään 100 000 litraa
valikoimakori 3
muut vaatimukset -  Tunnettu merkki suomalaisille kuluttajille.
valikoimaantuloarvio syyskuu 2014
tarjouksen oltava perillä viimeistään 17.3.2014

MAALISKUU
hakunumero B140303
tuotetyyppi erikoisuus
täydentävä tuotetyyppi maustettu lagerolut
alkoholipitoisuus 5,7 – 6,5 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,33 litran lasipullo
alkuperämaa Suomi
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, 
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
saatavuus vähintään 150 000 pulloa
valikoimakori 3
muut vaatimukset -  Tunnettu merkki suomalaisille kuluttajille.
 -  Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi.
 -  Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio syyskuu 2014
tarjouksen oltava perillä viimeistään 17.3.2014

MAALISKUU
hakunumero B140304
tuotetyyppi porter
alkoholipitoisuus yli 4,7 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,5 litran lasipullo
alkuperämaa Iso-Britannia
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, 
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
valikoimakori 4
muut vaatimukset -  Porter-olut, ei imperial porter.
 -  Arvostettu tyylinsä edustaja.
valikoimaantuloarvio syyskuu 2014
tarjouksen oltava perillä viimeistään 17.3.2014

HUHTIKUU
hakunumero B140401
tuotetyyppi tumma lager
täydentävä tuotetyyppi dunkel tai schwarzbier
alkoholipitoisuus yli 4,7 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,5 litran lasipullo
alkuperämaa Saksa
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta,
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta enintään 3,49 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset -  Arvostettu tyylinsä edustaja.
valikoimaantuloarvio lokakuu 2014
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.4.2014
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HUHTIKUU
hakunumero B140402
tuotetyyppi vahva lager
alkoholipitoisuus 8,5 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,33 litran tölkki
alkuperämaa Suomi
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, 
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta enintään 2,49 euroa
saatavuus vähintään 200 000 litraa
valikoimakori 2
muut vaatimukset -  Lisäpakkaus olemassa olevalle merkille.
 -  Tunnettu merkki suomalaisille kuluttajille.
 -  Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
 -  Hausta voidaan ostaa myös monipakkaus, josta on tehtävä erillinen tarjous.
valikoimaantuloarvio lokakuu 2014
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.4.2014

HUHTIKUU
hakunumero B140403
tuotetyyppi strong ale tai old ale
alkoholipitoisuus yli 5,5 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,5 litran lasipullo
alkuperämaa Iso-Britannia
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, 
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
valikoimakori 4
muut vaatimukset -  Arvostettu tyylinsä edustaja.
valikoimaantuloarvio lokakuu 2014
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.4.2014

HUHTIKUU
hakunumero B140404
tuotetyyppi lager
alkoholipitoisuus 4,8 – 5,8 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,33 litran lasipullo
alkuperämaa Saksa
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, 
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
valikoimakori 4
muut vaatimukset -  Kansainvälinen, laajasti tunnettu merkki.
 -  Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi.
 -  Muualta kuin Baijerin alueelta.
valikoimaantuloarvio lokakuu 2014
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.4.2014

TOUKOKUU
hakunumero B140501
tuotetyyppi abbey blonde
alkoholipitoisuus 6,0 – 7,5 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,33 litran lasipullo
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, 
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta enintään 2,99 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset -  Arvostettu tyylinsä edustaja.
 -  Luostariolut, ei trappisti.
 -  Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio marraskuu 2014
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.5.2014



OSTOSUUNNITELMA  2/2014 15

Valikoimaan haettavat palvelutuotteet

TAMMIKUU
hakunumero PB140101
tuotetyyppi sitruunalla maustettu mieto olut
alkoholipitoisuus 1,2 – 4,0 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,33 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
valikoimakori P
muut vaatimukset -  Tunnettu tyylinsä edustaja.
 -  Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi. 
 -  Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio heinäkuu 2014
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.1.2014

TAMMIKUU
hakunumero PB140102
tuotetyyppi vehnäolut
alkoholipitoisuus yli 4,7 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,5 litran lasipullo
alkuperämaa Suomi
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, 
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
valikoimakori P
valikoimaantuloarvio heinäkuu 2014
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.1.2014

HELMIKUU
hakunumero PB140201
tuotetyyppi light-olut
alkoholipitoisuus vähintään 2,8 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
valikoimakori P
muut vaatimukset -  Energiamäärältään vähintään 30 % normaalia kevyempi.
 -  Yli 4,7 alkoholiprosentin tuote voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio elokuu 2014
tarjouksen oltava perillä viimeistään 17.2.2014

HELMIKUU
hakunumero PB140202
tuotetyyppi Doppelbock
alkoholipitoisuus vähintään 5,7 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,33 litran lasipullo
alkuperämaa Saksa
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, 
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta enintään 3,49 euroa
valikoimakori P
muut vaatimukset -  Arvostettu tyylinsä edustaja.
valikoimaantuloarvio elokuu 2014
tarjouksen oltava perillä viimeistään 17.2.2014
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MAALISKUU
hakunumero PB140301
tuotetyyppi red tai golden ale, pienpanimo-olut
alkoholipitoisuus 5,0 – 6,0 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,5 litran lasipullo
alkuperämaa Suomi
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, 
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
valikoimakori P
valikoimaantuloarvio syyskuu 2014
tarjouksen oltava perillä viimeistään 17.3.2014

HUHTIKUU
hakunumero PB140401
tuotetyyppi erikoisuus, pienpanimo-olut
täydentävä tuotetyyppi Double/Imperial IPA
alkoholipitoisuus vähintään 8,0 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,5 litran lasipullo
alkuperämaa Suomi
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, 
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
valikoimakori P
valikoimaantuloarvio lokakuu 2014
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.4.2014

HUHTIKUU
hakunumero PB140402
tuotetyyppi Imperial porter, pienpanimo-olut
alkoholipitoisuus yli 6,9 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,5 litraa
alkuperämaa Suomi
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, 
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
valikoimakori P
valikoimaantuloarvio marraskuu 2014
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.4.2014
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Valikoimaan haettavat rajallisen saatavuuden tuotteet

TAMMIKUU
hakunumero RB140101
tuotetyyppi ale: IPA, amber, pale ale, strong ale
alkoholipitoisuus yli 4,7 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,75 litran lasipullo
alkuperämaa Yhdysvallat
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, 
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
saatavuus pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset -   Crafted brewery-tuote.

 - Tarkka oluttyyppi mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 - Hausta voidaan ostaa 2 tuotetta. Mikäli näin tehdään, tulevat tuoteet 
valikoimaan porrastetusti elo-lokakuussa.

ostomäärä enintään 2 tuotetta
valikoimaantuloarvio elokuu 2014

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.1.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.8.2014 asti.

TOUKOKUU
hakunumero RB140501
tuotetyyppi 2014 palkittu pinta- tai pohjahiivaolut
alkoholipitoisuus yli 4,7 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,75 litran lasipullo
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 2000 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset -  Meriitti/palkinto tulee määritellä tarjouksen lisätietokentässä.
 -  Tarkka oluttyyppi tulee mainita tarjouksen lisätietokentässä.
valikoimaantuloarvio elokuu 2014

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.5.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.8.2014 asti.

TOUKOKUU
hakunumero RB140502
tuotetyyppi Imperial stout tai Imperial porter
täydentävä tuotetyyppi pienpanimo-olut
alkoholipitoisuus vähintään 8,0 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,5 litran lasipullo
alkuperämaa Pohjoismaat
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, 
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
saatavuus pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset -  Arvostettu tyylinsä edustaja.
valikoimaantuloarvio lokakuu 2014

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.5.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.10.2014 asti.
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KESÄKUU
hakunumero RB140601
tuotetyyppi ale, viskitynnyrissä kypsytetty
alkoholipitoisuus yli 5,0 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,5 litran lasipullo
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
valikoimakori 6
valikoimaantuloarvio marraskuu 2014

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
16.6.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.11.2014 asti.

KESÄKUU
hakunumero RB140602
tuotetyyppi strong ale; vintage 2013
alkoholipitoisuus yli 6,0 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,5 litran lasipullo
alkuperämaa Iso-Britannia
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, 
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
saatavuus yli 2000 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
valikoimaantuloarvio marraskuu 2014

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
16.6.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.11.2014 asti.

KESÄKUU
hakunumero RB140603
tuotetyyppi trappisti- tai luostariolut
täydentävä tuotetyyppi Quadrupel/Abt
alkoholipitoisuus vähintään 9,5 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,33 litran lasipullo
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
valikoimakori 6
muut vaatimukset -  Arvostettu tyylinsä edustaja.
valikoimaantuloarvio marraskuu 2014

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
16.6.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.11.2014 asti.
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Uusi tuote- tai pakkaustyyppi (U)

TAMMIKUU
hakunumero UB140101
tuotetyyppi pale ale, amber ale tai IPA
alkoholipitoisuus yli 4,7 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,355 litran tölkki
alkuperämaa Yhdysvallat
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, 
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
valikoimakori 3
muut vaatimukset -  Arvostettu tyylinsä edustaja.
 -  Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio syyskuu 2014
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.1.2014

Siiderit

Valikoimaan haettavat päätuotteet

TAMMIKUU
hakunumero B140106
tuotetyyppi siideri
täydentävä tuotetyyppi omenasiideri
alkoholipitoisuus yli 4,7 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,75 litraa
alkuperämaa Ranska
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, 
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta enintään 5,99 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset -  Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi.
 -  Muovipullo voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio elokuu 2014
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.1.2014

HELMIKUU
hakunumero B140203
tuotetyyppi siideri
täydentävä tuotetyyppi omenasiideri, luomusiideri
alkoholipitoisuus yli 4,7 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
valikoimakori 5
valikoimaantuloarvio syyskuu 2014
tarjouksen oltava perillä viimeistään 17.2.2014
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MAALISKUU
hakunumero B140305
tuotetyyppi siideri
täydentävä tuotetyyppi omenasiideri
alkoholipitoisuus yli 5 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,5 litraa
alkuperämaa Iso-Britannia, Irlanti
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, 
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta enintään 7,78 euroa/litra
valikoimakori 4
muut vaatimukset -  Tunnettu merkki suomalaisille kuluttajille.
 -  Erittäin kuiva makuprofiili voidaan katsoa eduksi.
 -  Muovipullo voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio lokakuu 2014
tarjouksen oltava perillä viimeistään 17.3.2014

Long drinkit

Valikoimaan haettavat päätuotteet

TAMMIKUU
hakunumero B140107
tuotetyyppi makulonkero
alkoholipitoisuus vähintään 5,9 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,33 litran tölkki
alkuperämaa Suomi
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, 
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
saatavuus yli 100 000 litraa
valikoimakori 3
muut vaatimukset -  Muu kuin greippi tai karpalo.
 -  Uusi merkki tai variantti Alkossa voidaan katsoa eduksi.

 - Hausta voidaan yksittäispakkauksen lisäksi ostaa myös monipakkaus, 
josta on tehtävä erillinen tarjous. 

 - Valmistustapa on kuvattava tarjouksen lisätietokentässä.
valikoimaantuloarvio elokuu 2014
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.1.2014

HELMIKUU
hakunumero B140204
tuotetyyppi colanmakuinen ready-to-drink -juoma
alkoholipitoisuus yli 4 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,33 litraa
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, 
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta enintään 3,99 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset -  Etyylialkoholipohjainen.
valikoimaantuloarvio syyskuu 2014
tarjouksen oltava perillä viimeistään 17.2.2014
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Alkoholittomat oluet

Valikoimaan haettavat palvelutuotteet

MAALISKUU
hakunumero PB140302
tuotetyyppi vaalea tai tumma alkoholiton olut
alkoholipitoisuus enintään 0,5 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
valikoimakori P
muut vaatimukset -  0,0 % alkoholia voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio syyskuu 2014
tarjouksen oltava perillä viimeistään 17.3.2014

MAALISKUU
hakunumero PB140303
tuotetyyppi alkoholiton vehnäolut
alkoholipitoisuus enintään 0,5 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
valikoimakori P
muut vaatimukset -  0,0 % alkoholia voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio syyskuu 2014
tarjouksen oltava perillä viimeistään 17.3.2014

Alkoholittomat siiderit

Valikoimaan haettavat palvelutuotteet

TAMMIKUU
hakunumero PB140103
tuotetyyppi alkoholiton siideri
täydentävä tuotetyyppi alkoholiton
alkoholipitoisuus enintään 0,5 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
valikoimakori P
muut vaatimukset -  0,0 % alkoholia voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio elokuu 2014
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.1.2014
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Viinit
Alkon maahantuontipalvelua käytettäessä tuotteet on tarjottava FOB-ehdolla, kun ne tulevat 
seuraavista maista: Argentiina, Australia, Chile, Etelä-Afrikka, Uusi-Seelanti ja Yhdysvallat.
Katso lähtösatamat www.alko.fi > Tavarantoimittajille > Valikoimaanotto > Maahantuontikustannukset

Tuotehakujen yhteenveto

Hakukuukausi Hakunumero Juomatyyppi Maa/alue

tammikuu W140101 punaviini Argentiina

W140102 valkoviini Argentiina

W140103 valkoviini Australia

W140104 valkoviini Australia

W140105 valkoviini Chile

W140106 valkoviini Chile

W140107 kuohuviini tai roseekuohuviini Englanti

W140108 roseekuohuviini Espanja

W140109 punaviini Espanja

W140110 valkoviini Italia

W140111 punaviini Italia

W140112 valkoviini Italia

W140113 valkoviini Itävalta

W140114 valkoviini Portugali

W140115 samppanja Ranska

W140116 aromatisoitu viini tai aromatisoitu 
viinipohjainen juoma Ranska

W140117 valkoviini Ranska

W140118 valkoviini Uusi-Seelanti

W140119 valkoviini Yhdysvallat

PW140101 punaviini Entinen Jugoslavian tasavalta 
Makedonia, Kosovo tai Montenegro

PW140102 valkoviini Israel

PW140103 punaviini Ranska

PW140104 roseeviini Ranska

RW140101 punaviini Etelä-Afrikka

RW140102 kuohuviini Italia

RW140103 valkoviini Italia

RW140104 valkoviini Yhdysvallat

RW140105 punaviini Yhdysvallat

helmikuu W140201 punaviini Australia

W140202 punaviini Bulgaria

W140203 punaviini Chile

W140204 punaviini Chile

W140205 roseekuohuviini Chile

W140206 punaviini Espanja

W140207 valkoviini Etelä-Afrikka

W140208 punaviini Etelä-Afrikka

W140209 punaviini Italia

W140210 valkoviini Saksa

W140211 valkoviini Saksa

W140212 valkoviini Yhdysvallat
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Hakukuukausi Hakunumero Juomatyyppi Maa/alue

helmikuu PW140201 valkoviini Italia

PW140202 alkoholiton punaviini Ranska tai Saksa

PW140203 alkoholiton valkoviini Ranska tai Saksa

PW140204 valkoviini Unkari

RW140201 valkoviini Slovakia

RW140202 valkoviini Uusi-Seelanti

maaliskuu W140301 punaviini Argentiina

W140302 punaviini Australia

W140303 punaviini Australia

W140304 punaviini Chile

W140305 punaviini Espanja

W140306 valkoviini Etelä-Afrikka

W140307 punaviini Etelä-Afrikka

W140308 punaviini Italia

W140309 punaviini Portugali

W140310 punaviini Ranska

W140311 valkoviini Saksa

PW140301 valkoviini Espanja

PW140302 valkoviini Italia

PW140303 punaviini Ranska

PW140304 punaviini Romania

RW140301 punaviini Australia

RW140302 valkoviini Etelä-Afrikka

RW140303 punaviini Italia

RW140304 punaviini Italia

RW140305 valkoviini Itävalta

RW140306 punaviini Ranska

RW140307 valkoviini Ranska

RW140308 valkoviini Yhdysvallat

huhtikuu W140401 punaviini Argentiina

W140402 punaviini Australia

W140403 valkoviini Chile

W140404 punaviini Espanja

W140405 valkoviini Etelä-Afrikka

W140406 valkoviini Itävalta

W140407 samppanja Ranska

W140408 punaviini Yhdysvallat

W140409 valkoviini Yhdysvallat

RW140401 punaviini Argentiina

RW140402 punaviini Australia

RW140403 punaviini Espanja

RW140404 punaviini Espanja

RW140405 punaviini Espanja

RW140406 valkoviini Italia

RW140407 valkoviini Luxemburg

RW140408 punaviini Portugali

RW140409 valkoviini Saksa

UW140401 punaviini Italia
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Hakukuukausi Hakunumero Juomatyyppi Maa/alue

toukokuu W140501 kuohuviini Portugali

W140502 punaviini Ranska

PW140501 punaviini Ranska

RW140501 kuohuviini Espanja

RW140502 punaviini Italia

RW140503 valkoviini Itävalta

RW140504 valkoviini Itävalta

RW140505 punaviini Kreikka

RW140506 punaviini Portugali

RW140507 valkoviini Ranska

RW140508 valkoviini Saksa

RW140509 punaviini Unkari

RW140510 punaviini Uusi-Seelanti

Argentiina
Alkon maahantuontipalvelua käytettäessä tuotteet on tarjottava FOB-ehdolla. 
Katso lähtösatamat www.alko.fi > Tavarantoimittajille > Valikoimaanotto > Maahantuontikustannukset.

Valikoimaan haettavat päätuotteet

TAMMIKUU
hakunumero W140101
tuotetyyppi punaviini
täydentävä tuotetyyppi eettisen kaupan tuote; luomuviini
pakkaus 0,75 litran pullo
vähittäismyyntihinta enintään 9,99 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset -  Kahden tai useamman rypälelajikkeen sekoite.

 - Rypälelajikkeet ja niiden osuudet on mainittava tarjouksen 
lisätietokentässä.

 - Tuotantoalue on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
 - Luonnonkorkkisuljenta.
 - Kevyt pullo (enintään 420 g) voidaan katsoa eduksi. Tällöin tyhjän pullon 
paino on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.

 - Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio syyskuu 2014

TAMMIKUU
hakunumero W140102
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Uco Valley
vähittäismyyntihinta enintään 18,90 euroa
valikoimakori 5
muut vaatimukset -  Rypälelajike Chardonnay (100%).

 - Tammitettu; tammituksen pituus on mainittava tarjouksen 
lisätietokentässä.

 - Tuotantoalue on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
 - Luonnonkorkkisuljenta.

valikoimaantuloarvio elokuu 2014
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MAALISKUU
hakunumero W140301
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue San Juan
vähittäismyyntihinta enintään 11,90 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset -  Rypälelajike Sangiovese.
 -  Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
 -  Luonnonkorkkisuljenta.
valikoimaantuloarvio lokakuu 2014

HUHTIKUU
hakunumero W140401
tuotetyyppi punaviini
täydentävä tuotetyyppi luomuviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Mendoza
vähittäismyyntihinta enintään 17,90 euroa
valikoimakori 5
muut vaatimukset -  Rypälelajike Malbec (100%).
 -  Tuotantoalue on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 -  Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
 -  Luonnonkorkkisuljenta.
valikoimaantuloarvio marraskuu 2014

Valikoimaan haettavat rajallisen saatavuuden tuotteet

HUHTIKUU
hakunumero RW140401
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Uco Valley
vähittäismyyntihinta enintään 29,90 euroa
saatavuus vähintään 600 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset - Kahden tai useamman rypälelajikkeen sekoite.

 - Rypälelajikkeet osuuksineen on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 - Tammitettu; tammituksen pituus on mainittava tarjouksen 
lisätietokentässä.

 - Tuotantoalue on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 - Samasta viinistä voi tarjota vain yhtä vuosikertaa.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
 - Luonnonkorkkisuljenta.

valikoimaantuloarvio marraskuu 2014

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.4.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.11.2014 asti.
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Australia
Alkon maahantuontipalvelua käytettäessä tuotteet on tarjottava FOB-ehdolla. 
Katso lähtösatamat www.alko.fi > Tavarantoimittajille > Valikoimaanotto > Maahantuontikustannukset.

Valikoimaan haettavat päätuotteet

TAMMIKUU
hakunumero W140103
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Margaret River tai Great Southern
vähittäismyyntihinta enintään 14,90 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset -  Rypälelajike Chardonnay; rypälelajikkeen tulee olla merkittynä etikettiin.

 - Tammitettu; tammituksen pituus on mainittava tarjouksen 
lisätietokentässä.

 - Tuotantoalue on mainittava tuotteen etiketissä ja tarjouksen 
lisätietokentässä.

 - Great Southernia tarkempi ala-alue voidaan katsoa eduksi.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.

valikoimaantuloarvio heinäkuu 2014

TAMMIKUU
hakunumero W140104
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva tai puolikuiva; sokeria enintään 12 g/l
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Cowra, Orange tai Mudgee
vähittäismyyntihinta enintään 12,90 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset -  Rypälelajike Riesling.

 - Makutyyppi vivahteikas ja ryhdikäs, jonka on säilyttävä tuotteen 
valikoimassaoloajan.

 - Tuotantoalue on mainittava tuotteen etiketissä ja tarjouksen 
lisätietokentässä.

 - Sokeripitoisuus (g/l) ja kokonaishappopitoisuus viinihappona (g/l) on 
mainittava tarjouksen lisätietokentässä.

 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio heinäkuu 2014

HELMIKUU
hakunumero W140201
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Margaret River tai Frankland River
vähittäismyyntihinta enintään 15,90 euroa
valikoimakori 5
muut vaatimukset -  Kahden tai useamman rypälelajikkeen sekoite, joukossa oltava Cabernet
    Sauvignon ja Merlot.

 - Rypälelajikkeet ja niiden osuudet on mainittava tarjouksen 
lisätietokentässä.

 - Tuotantoalue on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.

valikoimaantuloarvio elokuu 2014
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MAALISKUU
hakunumero W140302
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 2 litran hanapakkaus
tuotantoalue Barossa
vuosikerta vuosikerrallinen
vähittäismyyntihinta enintään 24,90 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset -  Rypälelajike Shiraz.

 - Rypälelajikkeen tulee olla merkittynä pakkaukseen.
 - Tuotantoalueen tulee olla merkittynä pakkaukseen.
 - Vuosikerran tulee olla merkittynä pakkaukseen.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.

valikoimaantuloarvio lokakuu 2014

MAALISKUU
hakunumero W140303
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Central Victoria
vähittäismyyntihinta enintään 13,90 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset -  Rypälelajike Shiraz.

 - Tarkempi tuotantoalue voidaan katsoa eduksi.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.

valikoimaantuloarvio syyskuu 2014

HUHTIKUU
hakunumero W140402
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Coonawarra
vähittäismyyntihinta enintään 19,90 euroa
valikoimakori 5
muut vaatimukset -  Rypälelajike Cabernet Sauvignon.

 - Tuotantoalue on mainittava tuotteen etiketissä. 
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.

valikoimaantuloarvio lokakuu 2014

Valikoimaan haettavat rajallisen saatavuuden tuotteet

MAALISKUU
hakunumero RW140301
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Tasmania
vähittäismyyntihinta enintään 19,90 euroa
saatavuus vähintään 600 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset -  Rypälelajike Pinot Noir.
 -  Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio lokakuu 2014

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
17.3.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.10.2014 asti.
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HUHTIKUU
hakunumero RW140402
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue McLaren Vale
vähittäismyyntihinta enintään 39,90 euroa
saatavuus vähintään 400 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset -  Rypälelajike Shiraz.

 - Niin sanottu “single vineyard” -viini voidaan katsoa eduksi ja tämä on 
mainittava tarjouksen lisätietokentässä sekä etiketissä.

 - Lahjapakkaus voidaan katsoa eduksi.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 

valikoimaantuloarvio marraskuu 2014

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.4.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.11.2014 asti.

Bulgaria

Valikoimaan haettavat päätuotteet

HELMIKUU
hakunumero W140202
tuotetyyppi punaviini
täydentävä tuotetyyppi luomuviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
vähittäismyyntihinta enintään 9,49 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset -  Kahden rypälelajikkeen sekoite. Hallitsevan rypälelajikkeen osuus ei saa 
    ylittää 60 % prosenttia. 

 - Rypälelajikkeet ja niiden osuudet on mainittava lisätietokentässä.  
 - Tuotantoalue mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 - Kevyt pullo (enintään 420 g) voidaan katsoa eduksi. Tällöin tyhjän pullon 
paino on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.

 - Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.

valikoimaantuloarvio elokuu 
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Chile
Alkon maahantuontipalvelua käytettäessä tuotteet on tarjottava FOB-ehdolla. 
Katso lähtösatamat www.alko.fi > Tavarantoimittajille > Valikoimaanotto > Maahantuontikustannukset.

Valikoimaan haettavat päätuotteet

TAMMIKUU
hakunumero W140105
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue San Antonio Valley
vähittäismyyntihinta enintään 12,90 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset -  Rypälelajike Sauvignon Blanc (100%).

 - Rypälelajikkeen tulee olla merkittynä etikettiin.
 - Laatuluokiteltu viini (DO). Viinin laatuluokitus on mainittava tarjouksen 
lisätietokentässä sekä tuotteen etiketissä. 

 - Luomuviini voidaan katsoa eduksi.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
 - Kierrekapselisuljenta.

valikoimaantuloarvio elokuu 2014

TAMMIKUU
hakunumero W140106
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi eettisen kaupan tuote; kuiva tai puolikuiva; sokeria enintään 12 g/l
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue DO Curicó
vähittäismyyntihinta enintään 9,99 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset -  Rypälelajike Riesling.

 - Sokeripitoisuus (g/l) ja kokonaishappopitoisuus viinihappona (g/l) on 
mainittava tarjouksen lisätietokentässä.

 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
 - Kierrekapselisuljenta.
 - Kevyt pullo (enintään 420 g) voidaan katsoa eduksi. Tällöin tyhjän pullon 
paino on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.

 - Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio elokuu 2014

HELMIKUU
hakunumero W140203
tuotetyyppi punaviini
täydentävä tuotetyyppi luomuviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue DO Maule
vähittäismyyntihinta enintään 9,99 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset -  Vähintään kolmen rypälelajikkeen sekoite. 

 - Rypälelajikkeet ja niiden osuudet on mainittava tarjouksen 
lisätietokentässä.

 - Tuotantoalue on mainittava tuotteen etiketissä.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
 - Kierrekapselisuljenta.
 - Kevyt pullo (enintään 420 g) voidaan katsoa eduksi. Tällöin tyhjän pullon 
paino on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.

 - Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio lokakuu 2014
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HELMIKUU
hakunumero W140204
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue DO Limarí Valley
vähittäismyyntihinta enintään 19,90 euroa
valikoimakori 5
muut vaatimukset -  Rypälelajike Pinot Noir (100%).
 -  Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio elokuu 2014

HELMIKUU
hakunumero W140205
tuotetyyppi roseekuohuviini
täydentävä tuotetyyppi brut
pakkaus 0,75 litran lasipullo
vähittäismyyntihinta enintään 13,90 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset -  Rypälelajike tai -lajikkeet osuuksineen on mainittava tarjouksen 
    lisätietokentässä.

 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio lokakuu 2014

MAALISKUU
hakunumero W140304
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran pullo
tuotantoalue Rapel
vähittäismyyntihinta enintään 19,90 euroa
valikoimakori 5
muut vaatimukset -  Rypälelajike Syrah.

 - Laatuluokiteltu viini (DO). Viinin laatuluokitus on mainittava tarjouksen 
lisätietokentässä sekä tuotteen etiketissä. 

 - Palstaviini (ns. single vineyard/single block) voidaan katsoa eduksi, ja 
tällöin palstan nimi on mainittava sekä tarjouksessa että etiketissä. 

 - Makutyyppi roteva ja voimakas.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.

valikoimaantuloarvio lokakuu 2014

HUHTIKUU
hakunumero W140403
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue San Antonio Valley
vähittäismyyntihinta enintään 15,90 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset -  Rypälelajike Chardonnay (100%). 

 - Rypälelajikkeen tulee olla merkittynä etikettiin/pakkaukseen.
 - Laatuluokiteltu viini (DO). Viinin laatuluokitus on mainittava tarjouksen 
lisätietokentässä sekä tuotteen etiketissä. 

 - Luomuviini voidaan katsoa eduksi.
 - Kierrekorkki voidaan katsoa eduksi.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 

valikoimaantuloarvio marraskuu 2014
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Englanti

Valikoimaan haettavat päätuotteet

TAMMIKUU
hakunumero W140107
tuotetyyppi kuohuviini tai roseekuohuviini
täydentävä tuotetyyppi brut tai extra brut
pakkaus 0,75 litran lasipullo
vähittäismyyntihinta enintään 29,90 euroa
valikoimakori 5
muut vaatimukset -  Perinteisellä menetelmällä valmistettu kuohuviini.

 - Rypälelajike tai -lajikkeet osuuksineen on mainittava tarjouksen 
lisätietokentässä.

 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio heinäkuu 2014

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, 
Kosovo tai Montenegro

Valikoimaan haettavat palvelutuotteet

TAMMIKUU
hakunumero PW140101
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
vähittäismyyntihinta enintään 9,99 euroa
saatavuus vähintään 3500 pulloa/vuosi; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori P
muut vaatimukset -  Rypälelajike Vranac (Vranec).

 - Alkuperämaa mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 - Alkuperämaassa pullotettu viini voidaan katsoa eduksi.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.

valikoimaantuloarvio heinäkuu 2014

Espanja

Valikoimaan haettavat päätuotteet

TAMMIKUU
hakunumero W140108
tuotetyyppi roseekuohuviini
täydentävä tuotetyyppi brut
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue DO Cava
vähittäismyyntihinta enintään 9,99 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset -  Rypäleiden osuudet on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 

 - Pullon tulee olla ns. sleeved bottle.
 - Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi.
 - Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.

valikoimaantuloarvio heinäkuu 2014
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TAMMIKUU
hakunumero W140109
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,375 litran lasipullo
tuotantoalue DOCa Rioja
vähittäismyyntihinta enintään 6,99 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset -  Uusi tuote valikoimaan, ei lisäpullokoko valikoimassa olevalle tuotteelle.

 - Luomuviini voidaan katsoa eduksi.
 - Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi.
 - Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.

valikoimaantuloarvio heinäkuu 2014

HELMIKUU
hakunumero W140206
tuotetyyppi punaviini
täydentävä tuotetyyppi luomuviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue DO Alicante
vähittäismyyntihinta enintään 7,99 euroa
valikoimakori 2
muut vaatimukset -  Monastrellin ja Petit Verdot’n sekoite. 

 - Rypäleiden osuudet on mainittava lisätietokentässä. 
 - Kierrekapselisuljenta voidaan katsoa eduksi.
 - Kevyt pullo (enintään 420 g) voidaan katsoa eduksi. Tällöin tyhjän pullon 
paino on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.

 - Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.  

valikoimaantuloarvio elokuu 2014

MAALISKUU
hakunumero W140305
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue DOCa Rioja tai DO Navarra
vähittäismyyntihinta enintään 14,90 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset -  Rypälelajike Graciano (100 %).
 -  Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio syyskuu 2014

HUHTIKUU
hakunumero W140404
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue DO Cariñena
vähittäismyyntihinta enintään 6,99 euroa
valikoimakori 2
muut vaatimukset -  Rypälelajike Garnacha.

 - Rypälelajikkeen tulee olla merkittynä etikettiin. 
 - Kevyt pullo (enintään 420 g) voidaan katsoa eduksi. Tällöin tyhjän pullon 
paino on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.

 - Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.

valikoimaantuloarvio lokakuu 2014
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Valikoimaan haettavat palvelutuotteet

MAALISKUU
hakunumero PW140301
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue DO Rías Baixas
vuosikerta ei vanhempi kuin 2011
vähittäismyyntihinta enintään 19,90 euroa
saatavuus vähintään 900 pulloa/vuosi; pullojen lukumäärä ilmoitettava 
 tarjouksessa
valikoimakori P
muut vaatimukset -  Rypälelajike Albariño (100 %). 

 - Kypsytetty sakan päällä (sur lie). Sakkakypsytyksen pituus on mainittava 
tarjouksen lisätietokentässä.

 - Tarkempi ala-alue voidaan katsoa eduksi ja tällöin ala-alue on mainittava 
tarjouksen lisätietokentässä.

 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio syyskuu 2014

Valikoimaan haettavat rajallisen saatavuuden tuotteet

HUHTIKUU
hakunumero RW140403
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue DO Vino de Pago
vähittäismyyntihinta enintään 29,90 euroa
saatavuus vähintään 600 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset -  Rypälelajike tai -lajikkeet osuuksineen on mainittava tarjouksen 
    lisätietokentässä.

 - Samasta viinistä voi tarjota vain yhtä vuosikertaa.
 - Vuosikerta on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.

valikoimaantuloarvio lokakuu 2014

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.4.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.10.2014 asti.

HUHTIKUU
hakunumero RW140404
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue DOCa Priorat
vähittäismyyntihinta enintään 19,90 euroa
saatavuus vähintään 600 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset -  Vähintään kahden rypälelajikkeen sekoite, joiden joukossa oltava 
    Garnacha ja Carignan.

 - Rypälelajikkeet osuuksineen on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.

valikoimaantuloarvio lokakuu 2014

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.4.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.10.2014 asti.
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HUHTIKUU
hakunumero RW140405
tuotetyyppi punaviini
täydentävä tuotetyyppi reserva tai gran reserva
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue DOCa Priorat tai DO Ribera del Duero
vuosikerta vuosikerta 2005, 2009 tai 2010
vähittäismyyntihinta enintään 29,90 euroa
saatavuus vähintään 600 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset -  Tuotantoalue on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.  

 - Rypälelajikkeet ja niiden osuudet on mainittava tarjouksen 
lisätietokentässä.

 - Samasta viinistä voi tarjota vain yhtä vuosikertaa.
 - Vuosikerta on ilmoitettava tarjouksen lisätietokentässä. 
 - Puinen lahjapakkaus voidaan katsoa eduksi. Tällöin lahjapakkauksen 
kuva on liitettävä tarjoukseen. 

 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio lokakuu 2014

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.4.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.10.2014 asti.

TOUKOKUU
hakunumero RW140501
tuotetyyppi kuohuviini
täydentävä tuotetyyppi gran reserva
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue DO Cava
vähittäismyyntihinta enintään 29,90 euroa
saatavuus vähintään 400 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset -  Vähintään kahden rypälelajikkeen sekoite.

 - Rypälelajikkeet osuuksineen on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 - Samasta viinistä voi tarjota vain yhtä vuosikertaa.
 - Vuosikerta on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 - Alkon valikoimasta puuttuva tuottaja voidaan katsoa eduksi.
 - Lahjapakkaus voidaan katsoa eduksi.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.

valikoimaantuloarvio marraskuu 2014

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.5.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.11.2014 asti.
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Etelä-Afrikka
Alkon maahantuontipalvelua käytettäessä tuotteet on tarjottava FOB-ehdolla. 
Katso lähtösatamat www.alko.fi > Tavarantoimittajille > Valikoimaanotto > Maahantuontikustannukset.

Valikoimaan haettavat päätuotteet

HELMIKUU
hakunumero W140207
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva tai puolikuiva; sokeria enintään 12 g/l
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue WO Stellenbosch tai WO Elgin
vähittäismyyntihinta enintään 11,90 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset -  Rypälelajike Riesling. Rypälelajikkeen tulee olla merkittynä etikettiin.

 - Sokeripitoisuus (g/l) ja kokonaishappopitoisuus viinihappona (g/l) on 
mainittava tarjouksen lisätietokentässä.

 - Tuotantoalue mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.

valikoimaantuloarvio syyskuu 2014

HELMIKUU
hakunumero W140208
tuotetyyppi punaviini
täydentävä tuotetyyppi eettisen kaupan tuote
pakkaus 1 litran nestekartonkipakkaus
tuotantoalue WO Western Cape
vuosikerta vuosikerrallinen
vähittäismyyntihinta enintään 8,99 euroa
valikoimakori 2
muut vaatimukset -  Rypälelajike Shiraz.

 - Makutyyppi mehevä & hilloinen. Makutyylin tulee säilyä tuotteen koko 
valikoimassaoloajan. 

 - Vuosikerran tulee olla merkittynä pakkaukseen.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.

valikoimaantuloarvio syyskuu 2014

MAALISKUU
hakunumero W140306
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 1,5 litran viinipussi
tuotantoalue Western Cape
vuosikerta vuosikerrallinen
vähittäismyyntihinta enintään 15,90 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset -  Rypälelajike Pinot Grigio. 

 - Rypälelajikkeen tulee olla merkittynä pakkaukseen. 
 - Laatuluokiteltu viini (WO). 
 - Viinin laatuluokitus on mainittava tarjouksen lisätietokentässä ja 
pakkauksessa.

 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio lokakuu 2014
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MAALISKUU
hakunumero W140307
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran pullo
tuotantoalue Coastal Region
vähittäismyyntihinta enintään 7,99 euroa
valikoimakori 2
muut vaatimukset -  Cabernet Sauvignonin ja Merlotin sekoite. Cabernet Sauvignonin on 
    oltava hallitseva rypälelajike. Hallitsevan rypälelajikkeen osuus ei saa 
    ylittää 70 prosenttia. 

 - Rypäleiden osuudet on mainittava lisätietokentässä.
 - Makutyyppi pehmeä & hedelmäinen.
 - Laatuluokiteltu viini (WO). Viinin laatuluokitus on mainittava tarjouksen 
lisätietokentässä.

 - Kierrekapselisuljenta.
 - Eettisen kaupan viini voidaan katsoa eduksi.
 - Kevyt pullo (enintään 420 g) voidaan katsoa eduksi. Tällöin tyhjän pullon 
paino on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.

 - Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi. 
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.

valikoimaantuloarvio lokakuu 2014

HUHTIKUU
hakunumero W140405
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue WO Coastal Region
vähittäismyyntihinta enintään 15,90 euroa
valikoimakori 5
muut vaatimukset -  Kolmen tai useamman rypälelajikkeen sekoite, joiden joukossa oltava 
    Viognier, Grenache Blanc ja Roussanne. 

 - Rypälelajikkeet ja niiden osuudet on mainittava lisätietokentässä. 
 - Tammikypsytetty. Tammikypsytyksen pituus on mainittava tarjouksen 
lisätietokentässä.

 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio marraskuu 2014

Valikoimaan haettavat rajallisen saatavuuden tuotteet

TAMMIKUU
hakunumero RW140101
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue WO Stellenbosch
vähittäismyyntihinta enintään 19,90 euroa
saatavuus vähintään 1200 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset -  Rypälelajike Pinotage.

 - Palstaviini (ns. single vineyard) voidaan katsoa eduksi, ja tällöin palstan 
nimi on ilmoitettava tarjouksen lisätietokentässä sekä etiketissä. 

 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
 - Mikäli hausta päätetään ostaa kaksi tuotetta, toinen tulee valikoimaan 
elokuussa 2014 ja toinen marraskuussa 2014.

ostomäärä enintään 2 tuotetta
valikoimaantuloarvio elokuu 2014

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.1.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.8.2014 asti.
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MAALISKUU
hakunumero RW140302
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue WO Elgin tai WO Walker Bay
vähittäismyyntihinta enintään 19,90 euroa
saatavuus vähintään 1200 pulloa, pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset -  Rypälelajike Chardonnay.

 - Viinin laatuluokitus on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.

valikoimaantuloarvio lokakuu 2014

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
17.3.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.10.2014 asti.

Israel

Valikoimaan haettavat palvelutuotteet

TAMMIKUU
hakunumero PW140102
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran lasipullo
vähittäismyyntihinta enintään 12,90 euroa
saatavuus vähintään 8000 pulloa/vuosi; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori P
muut vaatimukset -  Košer.

 - Tuotantoalue on mainittava tarjouksen lisätietokentässä sekä tuotteen 
etiketissä.

 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio heinäkuu 2014

Italia

Valikoimaan haettavat päätuotteet

TAMMIKUU
hakunumero W140110
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva; luomuviini
pakkaus 0,75 litran pullo
tuotantoalue DOC Sicilia
vähittäismyyntihinta enintään 9,49 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset -  Rypälelajike Insolia.

 - Kevyt pullo (enintään 420 g) voidaan katsoa eduksi. Tällöin tyhjän pullon 
paino on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.

 - Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.

valikoimaantuloarvio heinäkuu 2014
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TAMMIKUU
hakunumero W140111
tuotetyyppi punaviini
tuotantoalue Basilicata tai Molise
vähittäismyyntihinta enintään 13,90 euroa
valikoimakori 5
muut vaatimukset -  Rypälelajike Aglianico.

 - Tarkempi tuotantoalue mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 - Luomuviini voidaan katsoa eduksi.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.

valikoimaantuloarvio heinäkuu 2014

TAMMIKUU
hakunumero W140112
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,375 litran lasipullo
tuotantoalue Veneto
vähittäismyyntihinta enintään 5,99 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset -  Rypälelajike Pinot Grigio.

 - DOC -laatuluokiteltu viini, mikä on mainittava tarjouksen lisätieto-
kentässä.

 - Kierrekapselisuljenta.
 - Uusi tuote valikoimaan, ei lisäpullokoko valikoimassa olevalle tuotteelle.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.

valikoimaantuloarvio heinäkuu 2014

HELMIKUU
hakunumero W140209
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran pullo
tuotantoalue Sisilia tai Toscana
vähittäismyyntihinta enintään 12,90 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset -  Vähäsulfiittinen viini: viinin tulee olla valmistettu ilman lisättyä sulfiittia, 
    ja tämän tulee ilmetä tarjouksesta ja tuotteen etiketistä.

 - Tuotteen on säilyttävä huoneenlämmössä.
 - Rypälelajike tai -lajikkeet on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 - Tuotantoalue ja laatuluokitus mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 - Luomuviini voidaan katsoa eduksi.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.

valikoimaantuloarvio elokuu 2014

MAALISKUU
hakunumero W140308
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,375 litran lasipullo
tuotantoalue DOCG Chianti Classico Riserva
vähittäismyyntihinta enintään 9,99 euroa
valikoimakori 5
muut vaatimukset -  Rypälelajike tai -lajikkeet ja niiden osuudet on mainittava tarjouksen 
    lisätietokentässä.

 - Uusi tuote valikoimaan, ei lisäpullokoko valikoimassa olevalle tuotteelle.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.

valikoimaantuloarvio syyskuu 2014
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Valikoimaan haettavat palvelutuotteet

HELMIKUU
hakunumero PW140201
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue DOCG Fiano di Avellino
vähittäismyyntihinta enintään 14,90 euroa
saatavuus vähintään 2000 pulloa/vuosi; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori P
muut vaatimukset -  Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio elokuu 2014

MAALISKUU
hakunumero PW140302
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue DOC Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore
vähittäismyyntihinta enintään 16,90 euroa
saatavuus vähintään 4000 pulloa/vuosi; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori P
muut vaatimukset -  Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio syyskuu 2014

Valikoimaan haettavat rajallisen saatavuuden tuotteet

TAMMIKUU
hakunumero RW140102
tuotetyyppi kuohuviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue DOCG Valdobbiadene Superiore di Cartizze
vähittäismyyntihinta enintään 19,90 euroa
saatavuus pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset -  Palstaviini voidaan katsoa eduksi.
 -  Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio heinäkuu 2014

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.1.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.7.2014 asti.

TAMMIKUU
hakunumero RW140103
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Friuli-Venezia Giulia
vähittäismyyntihinta enintään 17,90 euroa
saatavuus vähintään 900 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset -  Rypälelajike Friulano.

 - Laatuluokiteltu viini. Viinin laatuluokitus on mainittava tarjouksen 
lisätietokentässä. 

 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio heinäkuu 2014

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.1.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.7.2014 asti.
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MAALISKUU
hakunumero RW140303
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue DOC Langhe Nebbiolo
vähittäismyyntihinta enintään 19,90 euroa
saatavuus vähintään 1200 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset -  Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio syyskuu 2014

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
17.3.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.9.2014 asti.

MAALISKUU
hakunumero RW140304
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue DOCG Ruchè di Castagnole Monferrato
vähittäismyyntihinta enintään 24,90 euroa
saatavuus vähintään 900 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset -  Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio syyskuu 2014

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
17.3.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.9.2014 asti.

HUHTIKUU
hakunumero RW140406
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue DOC Soave Classico tai DOC Soave Classico Superiore
vähittäismyyntihinta enintään 19,90 euroa
saatavuus vähintään 1200 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset -  Palstaviini. Palstan nimi on ilmoitettava tarjouksen lisätietokentässä sekä 
    etiketissä. 

 - Superiore-luokitus voidaan katsoa eduksi.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.

valikoimaantuloarvio lokakuu 2014

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.4.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.10.2014 asti.
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TOUKOKUU
hakunumero RW140502
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue DOCG Brunello di Montalcino Riserva
vähittäismyyntihinta enintään 59,90 euroa
saatavuus vähintään 600 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset -  Lahjapakkaus voidaan katsoa eduksi.

 - Vuosikerta 2006 voidaan katsoa eduksi.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.

valikoimaantuloarvio marraskuu 2014

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.5.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.11.2014 asti.

Uusi tuote- tai pakkaustyyppi (U)

HUHTIKUU
hakunumero UW140401
tuotetyyppi punaviini
täydentävä tuotetyyppi luomuviini
pakkaus 0,75 litran pullo
tuotantoalue Sisilia tai Abruzzo
vähittäismyyntihinta enintään 9,99 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset -  GreenBottle-viinipullo tai vastaava uudentyyppinen pakkaus Alkon 
    valikoimaan.

 - Yhden rypälelajikkeen viini. Lajike mainittava tarjouksen 
lisätietokentässä.

 - Kierrekapselisuljenta.
 - Pakkauksen materiaalit ja paino on ilmoitettava tarjouksen 
lisätietokentässä.

 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio lokakuu 2014

Itävalta

Valikoimaan haettavat päätuotteet

TAMMIKUU
hakunumero W140113
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Niederösterreich tai Wien
vähittäismyyntihinta enintään 14,90 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset -  Rypälelajike Riesling.

 - Tuotantoalue Wien voidaan katsoa eduksi.
 - Tuotantoalue on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 - Luomuviini voidaan katsoa eduksi.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.

valikoimaantuloarvio heinäkuu 2014
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HUHTIKUU
hakunumero W140406
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Niederösterreich
vähittäismyyntihinta enintään 15,90 euroa
valikoimakori 5
muut vaatimukset -  Rypälelajike Muskateller.
 -  Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio lokakuu 2014

Valikoimaan haettavat rajallisen saatavuuden tuotteet

MAALISKUU
hakunumero RW140305
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Steiermark
vähittäismyyntihinta enintään 19,90 euroa
saatavuus vähintään 900 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset -  Rypälelajike Weissburgunder/Pinot Blanc.

 - Luomuviini voidaan katsoa eduksi.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.

valikoimaantuloarvio syyskuu 2014

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
17.3.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.9.2014 asti.

TOUKOKUU
hakunumero RW140503
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi makea
pakkaus 0,375 litran lasipullo
tuotantoalue Burgenland
vähittäismyyntihinta enintään 15,90 euroa
saatavuus vähintään 900 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset -  Auslese.

 - Yhden rypälelajikkeen viini. Lajike mainittava tarjouksen 
lisätietokentässä.

 - Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.

valikoimaantuloarvio marraskuu 2014

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.5.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.11.2014 asti.
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TOUKOKUU
hakunumero RW140504
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Kamptal DAC Reserve
vähittäismyyntihinta enintään 24,90 euroa
saatavuus vähintään 600 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset -  Rypälelajike Grüner Veltliner.

 - Palstaviini voidaan katsoa eduksi.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.

valikoimaantuloarvio marraskuu 2014

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.4.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.11.2014 asti.

Kreikka

Valikoimaan haettavat rajallisen saatavuuden tuotteet

TOUKOKUU
hakunumero RW140505
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
vähittäismyyntihinta enintään 19,90 euroa
saatavuus vähintään 600 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset -  Kahden rypälelajikkeen sekoite, joista yhden on oltava Syrah.

 - Rypälelajikkeet ja niiden osuudet on mainittava tarjouksen 
lisätietokentässä.

 - Tuotantoalue on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 - Viinin laatuluokitus on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.

valikoimaantuloarvio marraskuu 2014

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.5.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.11.2014 asti.

Luxemburg

Valikoimaan haettavat rajallisen saatavuuden tuotteet

HUHTIKUU
hakunumero RW140407
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva tai puolikuiva; sokeria enintään 12 g/l
pakkaus 0,75 litran lasipullo
vähittäismyyntihinta enintään 19,90 euroa
saatavuus vähintään 900 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset -  Rypälelajike Pinot Blanc.

 - Sokeripitoisuus (g/l) ja kokonaishappopitoisuus viinihappona (g/l) on 
mainittava tarjouksen lisätietokentässä.

 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio lokakuu 2014

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.4.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.10.2014 asti.
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Portugali

Valikoimaan haettavat päätuotteet

TAMMIKUU
hakunumero W140114
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran pullo
tuotantoalue Vinho Regional Alentejano
vähittäismyyntihinta enintään 7,99 euroa
valikoimakori 2
muut vaatimukset -  Antão Vaz’n ja Roupeiron sekoite. Hallitsevan rypälelajikkeen 
    osuus ei saa ylittää 60% prosenttia. Rypäleiden osuudet on mainittava 
    tarjouksen lisätietokentässä.  

 - Kierrekapselisuljenta.
 - Kevyt pullo (enintään 420 g) voidaan katsoa eduksi. Tällöin tyhjän pullon 
paino on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.

 - Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.

valikoimaantuloarvio heinäkuu 2014

MAALISKUU
hakunumero W140309
tuotetyyppi punaviini
täydentävä tuotetyyppi luomuviini
pakkaus 0,75 litran pullo
tuotantoalue DOC Douro
vähittäismyyntihinta enintään 9,99 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset -  Vähintään kolmen rypälelajikkeen sekoite. Rypälelajikkeet ja niiden 
    osuudet on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.

 - Makutyyppi roteva & voimakas voidaan katsoa eduksi.
 - Kevyt pullo (enintään 420 g) voidaan katsoa eduksi. Tällöin tyhjän pullon 
paino on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.

 - Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.

valikoimaantuloarvio syyskuu 

TOUKOKUU
hakunumero W140501
tuotetyyppi kuohuviini
täydentävä tuotetyyppi brut
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue DOC Bairrada
vähittäismyyntihinta enintään 14,90 euroa
valikoimakori 5
muut vaatimukset -  Kahden tai useamman rypälelajikkeen sekoite. Vähintään yhden 
    rypälelajikkeen on oltava alueen alkuperäislajike.

 - Rypälelajikkeet ja niiden osuudet on mainittava tarjouksen lisätieto-
kentässä.

 - Perinteisellä menetelmällä valmistettu kuohuviini. Valmistusprosessi on 
kuvattava tarjouksen lisätietokentässä. 

 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio marraskuu 2014
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Valikoimaan haettavat rajallisen saatavuuden tuotteet

HUHTIKUU
hakunumero RW140408
tuotetyyppi punaviini
täydentävä tuotetyyppi reserva
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue DOC Douro
vähittäismyyntihinta enintään 19,90 euroa
saatavuus vähintään 1200 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset -  Kolmen tai useamman rypälelajikkeen sekoite.

 - Rypälelajikkeet ja niiden osuudet on mainittava tarjouksen lisätieto-
kentässä.

 - Samasta viinistä voi tarjota vain yhtä vuosikertaa.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.

valikoimaantuloarvio lokakuu 2014

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.4.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.10.2014 asti.

TOUKOKUU
hakunumero RW140506
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,375 litran lasipullo
tuotantoalue DOC Dão
vähittäismyyntihinta enintään 6,49 euroa
saatavuus vähintään 2000 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset -  Kolmen tai useamman rypälelajikkeen sekoite.

 - Rypälelajikkeet ja niiden osuudet on mainittava tarjouksen 
lisätietokentässä.

 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio marraskuu 2014

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.5.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.11.2014 asti.

Ranska

Valikoimaan haettavat päätuotteet

TAMMIKUU
hakunumero W140115
tuotetyyppi samppanja
täydentävä tuotetyyppi brut
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue AC Champagne
vähittäismyyntihinta enintään 29,90 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset -  Blanc de Noirs, jonka tulee ilmetä tuotteen etiketistä.

 - Rypälelajikkeet ja niiden osuudet on mainittava tarjouksen lisätieto-
kentässä.

 - Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.

valikoimaantuloarvio heinäkuu 2014
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TAMMIKUU
hakunumero W140116
tuotetyyppi aromatisoitu viini tai aromatisoitu viinipohjainen juoma
täydentävä tuotetyyppi rosee
pakkaus 0,75 litran pullo
vähittäismyyntihinta enintään 7,99 euroa
valikoimakori 2
muut vaatimukset -  Makuvariantti: greippi.

 - Hiilihapoton viini (ns. still wine).
 - Makuvariantin tulee ilmetä selkeästi tuotteen etiketistä/pakkauksesta ja 
sen tulee olla suomalaisen kuluttajan tunnistettavissa. 

 - Kevyt pullo (enintään 420 g) voidaan katsoa eduksi. Tällöin tyhjän pullon 
paino on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.

 - Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
 - Kierrekapselisuljenta.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.

valikoimaantuloarvio heinäkuu 2014

TAMMIKUU
hakunumero W140117
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva; luomuviini
pakkaus 1,5 litran viinipussi
tuotantoalue IGP Pays d’Oc
vuosikerta vuosikerrallinen
vähittäismyyntihinta enintään 18,90 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset -  Rypälelajike Sauvignon Blanc (100%).

 - Rypälelajikkeen tulee olla merkittynä pakkaukseen.
 - Tuotantoalueen tulee olla merkittynä pakkaukseen.
 - Makutyyppi vivahteikas & ryhdikäs voidaan katsoa eduksi.
 - Vuosikerrallinen, vuosikerran tulee olla merkittynä pakkaukseen.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.

valikoimaantuloarvio heinäkuu 2014

MAALISKUU
hakunumero W140310
tuotetyyppi punaviini
täydentävä tuotetyyppi luomuviini
pakkaus 0,75 litran pullo
tuotantoalue IGP Pays d’Oc
vuosikerta vuosikerrallinen
vähittäismyyntihinta enintään 9,99 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset -  Rypälelajike Syrah (100%).

 - Rypälelajikkeen tulee olla merkittynä etikettiin.
 - Tuotantoalueen tulee olla merkittynä etikettiin.
 - Vuosikerran tulee olla merkittynä etikettiin.
 - Kevyt pullo (enintään 420 g) voidaan katsoa eduksi. Tällöin tyhjän pullon 
paino on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.

 - Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
 - Kierrekapselisuljenta.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 

valikoimaantuloarvio syyskuu 2014
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HUHTIKUU
hakunumero W140407
tuotetyyppi samppanja
täydentävä tuotetyyppi brut; luomuviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue AC Champagne
vähittäismyyntihinta enintään 39,90 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset -  Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio lokakuu 2014

TOUKOKUU
hakunumero W140502
tuotetyyppi punaviini
täydentävä tuotetyyppi luomuviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue AC/AOP Châteauneuf-du-Pape
vähittäismyyntihinta enintään 26,90 euroa
valikoimakori 5
muut vaatimukset -  Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio marraskuu 2014

Valikoimaan haettavat palvelutuotteet

TAMMIKUU
hakunumero PW140103
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Languedoc tai Rhône
vähittäismyyntihinta enintään 13,90 euroa
saatavuus vähintään 5000 pulloa/vuosi; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori P
muut vaatimukset -  Vähäsulfiittinen viini: viinin tulee olla valmistettu ilman lisättyä sulfiittia. 
    Tämä on mainittava tarjouksen lisätietokentässä ja sen tulee ilmetä 
    tuotteen etiketistä. 

 - Tuotteen on säilyttävä huoneenlämmössä.
 - Tuotantoalue ja laatuluokitus on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 - Rypälelajike tai -lajikkeet osuuksineen on mainittava tarjouksen 
lisätietokentässä.

 - Luomuviini voidaan katsoa eduksi.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.

valikoimaantuloarvio heinäkuu 2014

TAMMIKUU
hakunumero PW140104
tuotetyyppi roseeviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue AC Tavel
vähittäismyyntihinta enintään 14,90 euroa
saatavuus vähintään 3000 pulloa/vuosi; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori P
muut vaatimukset -  Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio heinäkuu 2014
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MAALISKUU
hakunumero PW140303
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Anjou
vähittäismyyntihinta enintään 13,90 euroa
saatavuus vähintään 2000 pulloa/vuosi; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori P
muut vaatimukset -  Rypälelajike Cabernet Franc (100 %).

 - Rypälelajikkeen tulee olla merkittynä etikettiin.
 - Laatuluokiteltu viini. Viinin laatuluokitus on mainittava tarjouksen 
lisätietokentässä sekä tuotteen etiketissä.

 - Samasta viinistä voi tarjota vain yhtä aloitusvuosikertaa.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
 - Luomuviini voidaan katsoa eduksi.

valikoimaantuloarvio syyskuu 2014

TOUKOKUU
hakunumero PW140501
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Santenay tai Maranges
vähittäismyyntihinta enintään 19,90 euroa
saatavuus vähintään 2000 pulloa/vuosi; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori P
muut vaatimukset -  1er Cru -luokitus voidaan katsoa eduksi.

 - Viinin laatuluokitus on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 - Samasta viinistä voi tarjota vain yhtä aloitusvuosikertaa.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.

valikoimaantuloarvio marraskuu 2014

Valikoimaan haettavat rajallisen saatavuuden tuotteet

MAALISKUU
hakunumero RW140306
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Beaune 1er Cru
vähittäismyyntihinta enintään 29,90 euroa
saatavuus vähintään 900 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset -  Viinin laatuluokitus on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.

 - Samasta viinistä voi tarjota vain yhtä vuosikertaa.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.

valikoimaantuloarvio syyskuu 2014

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
17.3.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.9.2014 asti.
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MAALISKUU
hakunumero RW140307
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue AC Saint-Romain
vähittäismyyntihinta enintään 29,90 euroa
saatavuus vähintään 900 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset -  Samasta viinistä voi tarjota vain yhtä vuosikertaa.
 -  Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio syyskuu 2014

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
17.3.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.9.2014 asti.

TOUKOKUU
hakunumero RW140507
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Jura
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
saatavuus vähintään 600 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset -  Rypälelajike Chardonnay.

 - Luomuviini voidaan katsoa eduksi
 - Samasta viinistä voi tarjota vain yhtä vuosikertaa.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 

valikoimaantuloarvio marraskuu 2014

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.5.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.11.2014 asti.

Ranska tai Saksa

Valikoimaan haettavat palvelutuotteet

HELMIKUU
hakunumero PW140202
tuotetyyppi alkoholiton punaviini
täydentävä tuotetyyppi sokeria enintään 50 g/l
alkoholipitoisuus 0 – 1,2 tilavuusprosenttia 
pakkaus 0,75 litran pullo
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
saatavuus vähintään 10000 pulloa/vuosi; pullojen lukumäärä ilmoitettava 
 tarjouksessa
valikoimakori P
muut vaatimukset -  Alkuperämaa on mainittava tarjouksessa.

 - Rypälelajike tai -lajikkeet ja niiden osuudet on mainittava tarjouksen 
lisätietokentässä.

 - Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 - Valmistusprosessi on kuvattava tarjouksen lisätietokentässä.
 - Kierrekapselisuljenta.
 - 0,0 % alkoholia voidaan katsoa eduksi.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.

valikoimaantuloarvio elokuu 2014
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HELMIKUU
hakunumero PW140203
tuotetyyppi alkoholiton valkoviini
täydentävä tuotetyyppi sokeria enintään 50 g/l
alkoholipitoisuus 0 – 1,2 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,75 litran pullo
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
saatavuus vähintään 10000 pulloa/vuosi; pullojen lukumäärä ilmoitettava 
 tarjouksessa
valikoimakori P
muut vaatimukset -  Alkuperämaa on mainittava tarjouksessa.

 - Rypälelajike tai -lajikkeet ja niiden osuudet on mainittava 
lisätietokentässä.

 - Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 - Valmistusprosessi on kuvattava tarjouksen lisätietokentässä.
 - Kierrekapselisuljenta.
 - 0,0 % alkoholia voidaan katsoa eduksi.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.

valikoimaantuloarvio elokuu 2014

Romania

Valikoimaan haettavat palvelutuotteet

MAALISKUU
hakunumero PW140304
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Dealu Mare
vähittäismyyntihinta enintään 9,99 euroa
saatavuus vähintään 4000 pulloa/vuosi; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori P
muut vaatimukset -  Yhden rypälelajikkeen viini.

 - Rypälelajike mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 - Alkuperämaassa pullotettu viini voidaan katsoa eduksi. 
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.

valikoimaantuloarvio syyskuu 2014

Saksa

Valikoimaan haettavat päätuotteet

HELMIKUU
hakunumero W140210
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Rheinhessen
vähittäismyyntihinta enintään 18,90 euroa
valikoimakori 5
muut vaatimukset -  Rypälelajike Riesling. 

 - Ns. Ortswein.
 - Luomuviini voidaan katsoa eduksi.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.

valikoimaantuloarvio elokuu 2014
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HELMIKUU
hakunumero W140211
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva tai puolikuiva; sokeria enintään 12 g/l
pakkaus 0,375 litran lasipullo
vähittäismyyntihinta enintään 6,99 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset -  Rypälelajike Riesling.

 - Sokeripitoisuus (g/l) ja kokonaishappopitoisuus viinihappona (g/l) on 
mainittava tarjouksen lisätietokentässä.

 - Kierrekapselisuljenta.
 - Tuotantoalue on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.

valikoimaantuloarvio elokuu 2014

MAALISKUU
hakunumero W140311
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi makea
pakkaus 0,75 litran pullo
tuotantoalue Mosel
vähittäismyyntihinta enintään 8,99 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset -  Rypälelajike Riesling.

 - Spätlese.
 - Tuotantoalue ja laatuluokitus mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 - Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen lisätietokentässä
 - Kevyt pullo (enintään 420 g) voidaan katsoa eduksi. Tällöin tyhjän pullon 
paino on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.

 - Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
 - Kierrekapselisuljenta.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.

valikoimaantuloarvio syyskuu 2014

Valikoimaan haettavat rajallisen saatavuuden tuotteet

HUHTIKUU
hakunumero RW140409
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva tai puolikuiva; sokeria enintään 12 g/l
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Pfalz
vähittäismyyntihinta enintään 19,90 euroa
saatavuus vähintään 900 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset -  Rypälelajike Grauburgunder/Pinot Grigio.

 - Sokeripitoisuus (g/l) ja kokonaishappopitoisuus viinihappona (g/l) on 
mainittava tarjouksen lisätietokentässä.

 - Luomuviini voidaan katsoa eduksi.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.

valikoimaantuloarvio lokakuu 2014

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.4.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.10.2014 asti.
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TOUKOKUU
hakunumero RW140508
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi Kabinett
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Nahe
vähittäismyyntihinta enintään 24,90 euroa
saatavuus vähintään 900 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset -  Rypälelajike Riesling.

 - Sokeripitoisuus (g/l) ja kokonaishappopitoisuus viinihappona (g/l) on 
mainittava tarjouksen lisätietokentässä.

 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio marraskuu 2014

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.5.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.11.2014 asti.

Slovakia

Valikoimaan haettavat rajallisen saatavuuden tuotteet

HELMIKUU
hakunumero RW140201
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran lasipullo
vähittäismyyntihinta enintään 19,90 euroa
saatavuus vähintään 600 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset -  Rypälelajike Riesling.

 - Tuotantoalue mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.

valikoimaantuloarvio elokuu 2014

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
17.2.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.8.2014 asti.

Unkari

Valikoimaan haettavat palvelutuotteet

HELMIKUU
hakunumero PW140204
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi makea
pakkaus 0,5 litran lasipullo
tuotantoalue Tokaji
vähittäismyyntihinta enintään 29,90 euroa
saatavuus vähintään 3000 pulloa/vuosi; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori P
muut vaatimukset -  Tokaji Aszú 5 Puttonyos
 -  Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio elokuu 2014
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Valikoimaan haettavat rajallisen saatavuuden tuotteet

TOUKOKUU
hakunumero RW140509
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Villány tai Szekszárd
vähittäismyyntihinta enintään 19,90 euroa
saatavuus vähintään 600 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset -  Kahden tai useamman rypälelajikkeen sekoite. Hallitsevan 
    rypälelajikkeen on oltava Cabernet Sauvignon.

 - Rypälelajikkeet ja niiden osuudet on mainittava lisätietokentässä.
 - Tuotantoalue mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.

valikoimaantuloarvio marraskuu 2014

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.5.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.11.2014 asti.

Uusi-Seelanti
Alkon maahantuontipalvelua käytettäessä tuotteet on tarjottava FOB-ehdolla. 
Katso lähtösatamat www.alko.fi > Tavarantoimittajille > Valikoimaanotto > Maahantuontikustannukset.

Valikoimaan haettavat päätuotteet

TAMMIKUU
hakunumero W140118
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue muu kuin Marlborough
vähittäismyyntihinta enintään 17,90 euroa
valikoimakori 5
muut vaatimukset -  Rypälelajike Sauvignon Blanc.

 - Tuotantoalue on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 - Tuotantoalueen ja rypälelajikkeen tulee olla merkittyinä etikettiin.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.

valikoimaantuloarvio heinäkuu 2014

Valikoimaan haettavat rajallisen saatavuuden tuotteet

HELMIKUU
hakunumero RW140202
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran lasipullo
vähittäismyyntihinta enintään 18,90 euroa
saatavuus vähintään 600 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset -  Rypälelajike Grüner Veltliner.

 - Tuotantoalue on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.

valikoimaantuloarvio elokuu 2014

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
17.2.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.8.2014 asti.
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TOUKOKUU
hakunumero RW140510
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Hawkes Bay
vähittäismyyntihinta enintään 18,90 euroa
saatavuus vähintään 600 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset -  Kahden tai useamman rypälelajikkeen sekoite, joista yhden on oltava 
    Cabernet Sauvignon.

 - Rypälelajikkeet ja niiden osuudet on mainittava tarjouksen 
lisätietokentässä.

 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio marraskuu 2014

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.5.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.11.2014 asti.

Yhdysvallat
Alkon maahantuontipalvelua käytettäessä tuotteet on tarjottava FOB-ehdolla. 
Katso lähtösatamat www.alko.fi > Tavarantoimittajille > Valikoimaanotto > Maahantuontikustannukset.

Valikoimaan haettavat päätuotteet

TAMMIKUU
hakunumero W140119
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,187 litran pullo
vähittäismyyntihinta enintään 3,49 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset -  Rypälelajike tai -lajikkeet  on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.

 - Yhden rypälelajikkeen viini voidaan katsoa eduksi, tällöin rypälelajikkeen 
tulee olla merkittynä etikettiin.

 - Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.

valikoimaantuloarvio heinäkuu 2014

HELMIKUU
hakunumero W140212
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 1,5 litran viinipussi
tuotantoalue Kalifornia
vähittäismyyntihinta enintään 16,90 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset -  Rypälelajike Chardonnay.

 - Makutyyppi pirteä & hedelmäinen voidaan katsoa eduksi.
 - Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.

valikoimaantuloarvio elokuu 2014
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HUHTIKUU
hakunumero W140408
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Kalifornia
vähittäismyyntihinta enintään 14,90 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset -  Rypälelajike Petite Syrah.

 - Tarkempi tuotantoalue tai ala-alue voidaan katsoa eduksi. Tämä on 
silloin mainittava tarjouksen lisätietokentässä ja etiketissä.

 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio marraskuu 2014

HUHTIKUU
hakunumero W140409
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi puolikuiva tai puolimakea
pakkaus 1 litran nestekartonkipakkaus
vähittäismyyntihinta enintään 9,49 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset -  Tuotantoalue on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.

 - Rypälelajike tai -lajikkeet ja niiden osuudet on mainittava tarjouksen 
lisätietokentässä.

 - Makutyyppi lempeä & makeahko, jonka säilyttävä tuotteen koko 
valikoimassaoloajan.

 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio marraskuu 2014

Valikoimaan haettavat rajallisen saatavuuden tuotteet

TAMMIKUU
hakunumero RW140104
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran lasipullo
vähittäismyyntihinta enintään 19,90 euroa
saatavuus vähintään 600 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset -  Rypälelajike Chardonnay.

 - Tarkempi tuotantoalue ja ala-alue on mainittava tarjouksen 
lisätietokentässä.

 - Tammitettu. Tammituksen pituus on mainittava tarjouksen lisätieto-
kentässä.

 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
 - Mikäli hausta päätetään ostaa useampi kuin yksi tuote, kaikki eivät tule 
valikoimaan samaan aikaan vaan porrastetusti.

ostomäärä enintään 2 tuotetta
valikoimaantuloarvio heinäkuu 2014

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.1.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.7.2014 asti.
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TAMMIKUU
hakunumero RW140105
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Kalifornia
vähittäismyyntihinta enintään 34,90 euroa
saatavuus vähintään 600 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset -  Rypälelajike Zinfandel.

 - Tarkempi tuotantoalue ja ala-alue on mainittava tarjouksen 
lisätietokentässä.

 - Palstaviini voidaan katsoa eduksi. Tällöin palstan nimi on ilmoitettava 
tarjouksen lisätietokentässä sekä etiketissä. 

 - Kansainvälisesti tunnettu tuottaja voidaan katsoa eduksi; referenssit 
mainittava tarjouksen lisätiedoissa.

 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
 - Mikäli hausta päätetään ostaa useampi kuin yksi tuote, kaikki eivät tule 
valikoimaan samaan aikaan vaan porrastetusti.

ostomäärä enintään 2 tuotetta
valikoimaantuloarvio heinäkuu 2014

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.1.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.7.2014 asti.

MAALISKUU
hakunumero RW140308
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran lasipullo
vähittäismyyntihinta enintään 19,90 euroa
saatavuus vähintään 600 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset -  Rypälelajike Sauvignon Blanc.

 - Tarkempi tuotantoalue ja ala-alue on mainittava tarjouksen 
lisätietokentässä.

valikoimaantuloarvio lokakuu 2014

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
17.3.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.10.2014 asti.
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Väkevät juomat

Tuotehakujen yhteenveto

Hakukuukausi Hakunumero Juomatyyppi Maa/alue

tammikuu S140101 viski Skotlanti

S140102 rommi alkuperämaa ei määrätty

S140103 hedelmälikööri alkuperämaa ei määrätty 

S140104 marjalikööri alkuperämaa ei määrätty 

S140105 maustelikööri alkuperämaa ei määrätty 

PS140101 maustamaton vodka alkuperämaa ei määrätty 

PS140102 tequila Meksiko

PS140103 yrttilikööri alkuperämaa ei määrätty 

helmikuu S140201 konjakki Ranska

S140202 viski Skotlanti

S140203 viski Yhdysvallat

S140204 marjalikööri alkuperämaa ei määrätty 

PS140201 konjakki Ranska

maaliskuu S140301 maustamaton vodka Puola

S140302 maustettu viina alkuperämaa ei määrätty 

S140303 konjakki Ranska

PS140301 viski Skotlanti

huhtikuu S140401 gini alkuperämaa ei määrätty 

S140402 konjakki Ranska

S140403 viski Skotlanti

S140404 viski Skotlanti

S140405 rommi alkuperämaa ei määrätty 

S140406 salmiakkilikööri alkuperämaa ei määrätty 

PS140401 konjakki Ranska

toukokuu S140501 maustettu viina alkuperämaa ei määrätty 

S140502 konjakki Ranska

S140503 kermalikööri alkuperämaa ei määrätty 

S140504 maustelikööri alkuperämaa ei määrätty 

PS140501 maustelikööri alkuperämaa ei määrätty 

RS140501 viski Skotlanti
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Vodkat

Valikoimaan haettavat päätuotteet

MAALISKUU
hakunumero S140301
tuotetyyppi maustamaton vodka
täydentävä tuotetyyppi valmistettu rukiista
alkoholipitoisuus vähintään 37,5 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,7 litran lasipullo
alkuperämaa Puola
vähittäismyyntihinta enintään 35,00 euroa
valikoimakori 5
muut vaatimukset -  Valmistusprosessi on kuvattava tarjouksen lisätietokentässä.

 - Kansainvälinen, laajasti tunnettu merkki voidaan katsoa eduksi.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.

valikoimaantuloarvio syyskuu 2014
tarjouksen oltava perillä viimeistään 17.3.2014

Valikoimaan haettavat palvelutuotteet

TAMMIKUU
hakunumero PS140101
tuotetyyppi maustamaton vodka
alkoholipitoisuus vähintään 37,5 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,05 litraa
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
vähittäismyyntihinta enintään 3,49 euroa
valikoimakori P
muut vaatimukset -  Kansainvälinen, laajasti tunnettu merkki voidaan katsoa eduksi.
 -  Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
ostomäärä enintään 2 tuotetta
valikoimaantuloarvio heinäkuu 2014
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.1.2014

Viinat

Valikoimaan haettavat päätuotteet

MAALISKUU
hakunumero S140302
tuotetyyppi maustettu viina
täydentävä tuotetyyppi konjakkipohjainen viina
alkoholipitoisuus vähintään 40 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,7 litran pullo
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
vähittäismyyntihinta enintään 30,00 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset -  Tunnettu suomalaisille kuluttajille.
 -  Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio syyskuu 2014
tarjouksen oltava perillä viimeistään 17.3.2014
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TOUKOKUU
hakunumero S140501
tuotetyyppi maustettu viina
alkoholipitoisuus 30 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,5 litran pullo
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
vähittäismyyntihinta enintään 14,00 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset -  Uusi merkki tai variantti Alkossa, ei lisäpullokoko valikoimassa olevalle 
    tuotteelle.

 - Tuotteen makuprofiili on kuvailtava tarjouksen lisätietokentässä.
 - Tuotteen kaupallisuus ja lisäarvotekijät suomalaiselle kuluttajalle on 
perusteltava tarjouksen lisätietokentässä.

 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio marraskuu 2014
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.5.2014

Muut tisleet

Valikoimaan haettavat päätuotteet

HUHTIKUU
hakunumero S140401
tuotetyyppi gini
täydentävä tuotetyyppi tislattu gini
alkoholipitoisuus vähintään 37,5 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,5 litran muovipullo
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
vähittäismyyntihinta enintään 19,00 euroa
valikoimakori 2
muut vaatimukset -  Valmistusprosessi on kuvattava tarjouksen lisätietokentässä.

 - Kierrätysmuovipullo voidaan katsoa eduksi.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.

valikoimaantuloarvio lokakuu 2014
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.4.2014

Valikoimaan haettavat palvelutuotteet

TAMMIKUU
hakunumero PS140102
tuotetyyppi tequila
täydentävä tuotetyyppi reposado tai añejo
alkoholipitoisuus vähintään 38 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,5 litran tai 0,7 litran lasipullo
alkuperämaa Meksiko
vähittäismyyntihinta enintään 55,00 euroa/litra
valikoimakori P
muut vaatimukset -  100% blue agave.

 - Tunnettu merkki ja/tai arvostettu tyylinsä edustaja voidaan katsoa 
eduksi.

 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio elokuu 2014
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.1.2014
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Rypäletisleet

Valikoimaan haettavat päätuotteet

HELMIKUU
hakunumero S140201
tuotetyyppi konjakki
täydentävä tuotetyyppi VSOP
alkoholipitoisuus 40 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,5 litran muovipullo
alkuperämaa Ranska
vähittäismyyntihinta enintään 25,00 euroa
valikoimakori 2
muut vaatimukset -  Tarkempi ala-alue Grande Champagne tai Petite Champagne tai 
    laatumerkintä Fine Champagne voidaan katsoa eduksi.

 - Tarkempi ala-alue tai tai laatumerkintä mainittava tarjouksen 
lisätietokentässä.

 - Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi.
 - Kierrätysmuovipullo voidaan katsoa eduksi.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.

valikoimaantuloarvio elokuu 2014
tarjouksen oltava perillä viimeistään 17.2.2014

MAALISKUU
hakunumero S140303
tuotetyyppi konjakki
täydentävä tuotetyyppi XO
alkoholipitoisuus 40 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,35 litran lasipullo
alkuperämaa Ranska
vähittäismyyntihinta enintään 50,00 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset -  Kansainvälinen, laajasti tunnettu merkki voidaan katsoa eduksi.

 - Tarkempi ala-alue Grande Champagne tai Petite Champagne tai 
laatumerkintä Fine Champagne voidaan katsoa eduksi.

 - Tarkempi ala-alue tai tai laatumerkintä mainittava tarjouksen 
lisätietokentässä.

 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio syyskuu 2014
tarjouksen oltava perillä viimeistään 17.3.2014

HUHTIKUU
hakunumero S140402
tuotetyyppi konjakki
täydentävä tuotetyyppi VSOP
alkoholipitoisuus 40 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,7 litran lasipullo
alkuperämaa Ranska
vähittäismyyntihinta enintään 60,00 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset -  Kansainvälinen, laajasti tunnettu merkki voidaan katsoa eduksi.

 - Tuotteen kaupallisuus ja lisäarvotekijät suomalaiselle kuluttajalle on 
perusteltava tarjouksen lisätietokentässä.

 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio lokakuu 2014
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.4.2014
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TOUKOKUU
hakunumero S140502
tuotetyyppi konjakki
täydentävä tuotetyyppi VSOP luomu
alkoholipitoisuus 40 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,5 litran pullo
alkuperämaa Ranska
vähittäismyyntihinta enintään 33,00 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset -  Asiakirjaselvitys luomutodistuksesta on liitettävä tarjoukseen.

 - Tunnettu tyylinsä edustaja voidaan katsoa eduksi.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.

valikoimaantuloarvio marraskuu 2014
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.5.2014

Valikoimaan haettavat palvelutuotteet

HELMIKUU
hakunumero PS140201
tuotetyyppi konjakki
täydentävä tuotetyyppi VS
alkoholipitoisuus 40 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,05 litraa
alkuperämaa Ranska
vähittäismyyntihinta enintään 4,99 euroa
valikoimakori P
muut vaatimukset -  Kansainvälinen, laajasti tunnettu merkki voidaan katsoa eduksi.

 - Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.

ostomäärä enintään 2 tuotetta
valikoimaantuloarvio syyskuu 2014
tarjouksen oltava perillä viimeistään 17.2.2014

HUHTIKUU
hakunumero PS140401
tuotetyyppi konjakki
täydentävä tuotetyyppi XO
alkoholipitoisuus 40 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,7 litran lasipullo
alkuperämaa Ranska
vähittäismyyntihinta enintään 150,00 euroa
valikoimakori P
muut vaatimukset -  Kansainvälinen, laajasti tunnettu merkki voidaan katsoa eduksi.

 - Tarkempi ala-alue Grande Champagne tai Petite Champagne tai 
laatumerkintä Fine Champagne voidaan katsoa eduksi.

 - Tarkempi ala-alue tai tai laatumerkintä mainittava tarjouksen 
lisätietokentässä.

 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio lokakuu 2014
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.4.2014
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Viskit

Valikoimaan haettavat päätuotteet

TAMMIKUU
hakunumero S140101
tuotetyyppi viski
täydentävä tuotetyyppi skotlantilainen mallas
alkoholipitoisuus vähintään 40 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,2 litran lasipullo
alkuperämaa Skotlanti
vähittäismyyntihinta enintään 25,00 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset -  Uusi tuote valikoimaan voidaan katsoa eduksi verrattuna valikoimassa 
    olevan tuotteen lisäpullokokoon.
 -  Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio heinäkuu 2014
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.1.2014

HELMIKUU
hakunumero S140202
tuotetyyppi viski
täydentävä tuotetyyppi skotlantilainen mallas, Highland
alkoholipitoisuus vähintään 40 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,7 litran lasipullo
alkuperämaa Skotlanti
vähittäismyyntihinta enintään 55,00 euroa
valikoimakori 5
muut vaatimukset -  Vähintään 10-vuotias viski.

 - Tuotteen on oltava alkuperäisen tislaamon pullote.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.

valikoimaantuloarvio elokuu 2014
tarjouksen oltava perillä viimeistään 17.2.2014

HELMIKUU
hakunumero S140203
tuotetyyppi viski
alkoholipitoisuus vähintään 40 tilavuusprosenttia
pakkaus 1 litran pullo
alkuperämaa Yhdysvallat
vähittäismyyntihinta enintään 30,00 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset -  Tuotteen kaupallisuus ja lisäarvotekijät suomalaiselle kuluttajalle on 
    perusteltava tarjouksen lisätietokentässä.
 -  Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio lokakuu 2014
tarjouksen oltava perillä viimeistään 17.2.2014

HUHTIKUU
hakunumero S140403
tuotetyyppi viski
täydentävä tuotetyyppi skotlantilainen mallas
alkoholipitoisuus vähintään 40 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,35 litran lasipullo
alkuperämaa Skotlanti
vähittäismyyntihinta enintään 35,00 euroa
valikoimakori 5
muut vaatimukset -  Uusi tuote valikoimaan voidaan katsoa eduksi verrattuna valikoimassa 
    olevan tuotteen lisäpullokokoon.
 -  Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio marraskuu 2014
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.4.2014
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HUHTIKUU
hakunumero S140404
tuotetyyppi viski
täydentävä tuotetyyppi skotlantilainen blended
alkoholipitoisuus vähintään 40 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,7 litran lasipullo
alkuperämaa Skotlanti
vähittäismyyntihinta enintään 38,00 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset -  Kansainvälinen, laajasti tunnettu merkki voidaan katsoa eduksi.
 -  Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio lokakuu 2014
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.4.2014

Valikoimaan haettavat palvelutuotteet

MAALISKUU
hakunumero PS140301
tuotetyyppi viski
täydentävä tuotetyyppi skotlantilainen blended
alkoholipitoisuus 40 tilavuusprosenttia
pakkaus 4,5 litran lasipullo
alkuperämaa Skotlanti
vähittäismyyntihinta enintään 200,00 euroa
valikoimakori P
muut vaatimukset -  Kansainvälinen, laajasti tunnettu merkki voidaan katsoa eduksi.

 - Kaatotelineellinen tuote voidaan katsoa eduksi.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.

valikoimaantuloarvio syyskuu 2014
tarjouksen oltava perillä viimeistään 17.3.2014

Valikoimaan haettavat rajallisen saatavuuden tuotteet

TOUKOKUU
hakunumero RS140501
tuotetyyppi viski
täydentävä tuotetyyppi skotlantilainen mallas
alkoholipitoisuus vähintään 40 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,7 litran lasipullo
alkuperämaa Skotlanti
vähittäismyyntihinta enintään 130,00 euroa
saatavuus Yhden tynnyrin pullotuserä, arvio pullojen lukumäärästä ilmoitettava 
 tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset -  Näytteeksi vaaditaan 0,7 litraa viskiä tarjotusta tynnyristä.

 - Näytteen mukana tulee toimittaa vähintään kuva/mock up, josta käy ilmi 
tuotteen ulkoasu ja vaadittavat merkinnät. 

 - Mikäli tarjottu tuote päätetään ostaa, lähetetystä viskinäytteestä 
tehdään Alkon toimesta virallinen analyysi, jonka kustannukset 
laskutetaan myyjältä. 

valikoimaantuloarvio marraskuu 2014

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.5.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.11.2014 asti.
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Rommit

Valikoimaan haettavat päätuotteet

TAMMIKUU
hakunumero S140102
tuotetyyppi rommi
täydentävä tuotetyyppi tumma
alkoholipitoisuus vähintään 37,5 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,7 litran pullo
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
vähittäismyyntihinta enintään 23,00 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset -  Tuotteen kaupallisuus ja lisäarvotekijät suomalaiselle kuluttajalle on 
    perusteltava tarjouksen lisätietokentässä.
 -  Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 
valikoimaantuloarvio elokuu 2014
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.1.2014

HUHTIKUU
hakunumero S140405
tuotetyyppi rommi
täydentävä tuotetyyppi tumma
alkoholipitoisuus vähintään 37,5 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,7 litran lasipullo
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
vähittäismyyntihinta enintään 30,00 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset -  Tunnettu merkki ja/tai arvostettu tyylinsä edustaja voidaan katsotaan 
    eduksi.
 -  Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio marraskuu 2014
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.4.2014

Liköörit

Valikoimaan haettavat päätuotteet

TAMMIKUU
hakunumero S140103
tuotetyyppi hedelmälikööri
täydentävä tuotetyyppi persikkalikööri
alkoholipitoisuus 15 - 22 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,2 litran pullo
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
vähittäismyyntihinta enintään 8,00 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset -  Tuotteen kaupallisuus ja lisäarvotekijät suomalaiselle kuluttajalle on 
    perusteltava tarjouksen lisätietokentässä.

 - Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.

valikoimaantuloarvio heinäkuu 2014
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.1.2014
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TAMMIKUU
hakunumero S140104
tuotetyyppi marjalikööri
täydentävä tuotetyyppi mustikkalikööri
alkoholipitoisuus 15 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,5 litran lasipullo
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
vähittäismyyntihinta enintään 8,99 euroa
valikoimakori 2
muut vaatimukset -  Tuotteen kaupallisuus ja lisäarvotekijät suomalaiselle kuluttajalle on 
    perusteltava tarjouksen lisätietokentässä.

 - Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 - Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi. 
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.

valikoimaantuloarvio heinäkuu 2014
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.1.2014

TAMMIKUU
hakunumero S140105
tuotetyyppi maustelikööri
täydentävä tuotetyyppi viskipohjainen likööri
alkoholipitoisuus vähintään 30 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,7 litran lasipullo
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
vähittäismyyntihinta enintään 35,00 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset -  Uusi makuvariantti Alkossa.

 - Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.

valikoimaantuloarvio elokuu 2014
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.1.2014

HELMIKUU
hakunumero S140204
tuotetyyppi marjalikööri
täydentävä tuotetyyppi karhunvatukka-arominen
alkoholipitoisuus vähintään 15 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,5 litran lasipullo
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
vähittäismyyntihinta enintään 26,00 euroa
valikoimakori 5
muut vaatimukset -  Valmistettu luontaisista aromiaineista, raaka-aineena karhunvatukka.

 - Tuotteen kaupallisuus ja lisäarvotekijät suomalaiselle kuluttajalle on 
perusteltava tarjouksen lisätietokentässä.

 - Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.

valikoimaantuloarvio syyskuu 2014
tarjouksen oltava perillä viimeistään 17.2.2014

HUHTIKUU
hakunumero S140406
tuotetyyppi salmiakkilikööri
täydentävä tuotetyyppi lakritsiarominen
alkoholipitoisuus 15 - 22 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,5 litran muovipullo
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
vähittäismyyntihinta enintään 14,00 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset -  Kierrätysmuovipullo voidaan katsoa eduksi.

 - Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 

valikoimaantuloarvio lokakuu 2014
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.4.2014



OSTOSUUNNITELMA  2/2014 66

TOUKOKUU
hakunumero S140503
tuotetyyppi kermalikööri
täydentävä tuotetyyppi maustettu kanelilla
alkoholipitoisuus vähintään 15 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,7 litran lasipullo
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
vähittäismyyntihinta enintään 21,00 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset -  Kanelin ja muun maun yhdistelmä.

 - Tuotteen makuprofiili on kuvailtava tarjouksen lisätietokentässä.
 - Tuotteen kaupallisuus ja lisäarvotekijät suomalaiselle kuluttajalle on 
perusteltava tarjouksen lisätietokentässä.

 - Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 - Valmistusprosessi on kuvattava tarjouksen lisätietokentässä.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.

valikoimaantuloarvio marraskuu 2014
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.5.2014

TOUKOKUU
hakunumero S140504
tuotetyyppi maustelikööri
täydentävä tuotetyyppi hasselpähkinäarominen
alkoholipitoisuus 15 - 22 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,7 litran pullo
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
vähittäismyyntihinta enintään 20,00 euroa
valikoimakori 5
muut vaatimukset -  Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 -  Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio marraskuu 2014
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.5.2014

Valikoimaan haettavat palvelutuotteet

TAMMIKUU
hakunumero PS140103
tuotetyyppi yrttilikööri
täydentävä tuotetyyppi luostarilikööri
alkoholipitoisuus 55 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,35 litran pullo
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
vähittäismyyntihinta enintään 25,00 euroa
valikoimakori P
muut vaatimukset -  Arvostettu tyylinsä edustaja voidaan katsoa eduksi.

 - Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.

valikoimaantuloarvio elokuu 2014
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.1.2014

TOUKOKUU
hakunumero PS140501
tuotetyyppi maustelikööri
täydentävä tuotetyyppi parfait amour
alkoholipitoisuus yli 22 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,35 litran tai 0,5 litran pullo
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
vähittäismyyntihinta enintään 30,00 euroa/litra
valikoimakori P
muut vaatimukset -  Yhdestä tuotemerkistä voi tarjota vain yhden pullokoon.

 - Kansainvälinen, laajasti tunnettu merkki voidaan katsoa eduksi.
 - Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 

valikoimaantuloarvio marraskuu 2014
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.5.2014
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Välituotteet

Tuotehakujen yhteenveto

Väkevät viinit

Valikoimaan haettavat palvelutuotteet

TAMMIKUU
hakunumero PF140101
tuotetyyppi muu väkevä viini
pakkaus 0,5 litran lasipullo
alkuperämaa Ranska
tuotantoalue AC/AOP Banyuls Grand Cru tai AC/AOP Banyuls
vähittäismyyntihinta enintään 14,90 euroa
saatavuus vähintään 4000 pulloa/vuosi; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori P
muut vaatimukset -  Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio heinäkuu 2014

Portviinit

Valikoimaan haettavat rajallisen saatavuuden tuotteet

TAMMIKUU
hakunumero RF140101
tuotetyyppi portviini
täydentävä tuotetyyppi vintage
pakkaus 0,75 litran lasipullo
alkuperämaa Portugali
vuosikerta 2011
vähittäismyyntihinta enintään 99,90 euroa
saatavuus vähintään 360 pulloa, pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset -  Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
 -  Mikäli tuotteella on lahjapakkaus, siitä on liitettävä kuva tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio heinäkuu 2014

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.1.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.7.2014 asti.

Hakukuukausi Hakunumero Juomatyyppi Maa/alue

tammikuu PF140101 muu väkevä viini Ranska

PF140102 sherry Espanja

RF140101 portviini Portugali

RF140102 portviini Portugali

helmikuu PF140201 madeira Portugali

toukokuu PF140501 muu väkevä viini Ranska
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TAMMIKUU
hakunumero RF140102
tuotetyyppi portviini
täydentävä tuotetyyppi colheita, vintage tai single harvest tawny 
pakkaus 0,375 litran, 0,5 litran tai 0,75 litran lasipullo
alkuperämaa Portugali
vuosikerta 1964
vähittäismyyntihinta enintään 199,00 euroa
saatavuus vähintään 120 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset -  Samasta tuotteesta voi tarjota vain yhtä pullokokoa.

 - Edullisempi litrahinta voidaan katsoa eduksi.
 - Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.

valikoimaantuloarvio heinäkuu 2014

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.1.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.7.2014 asti.

Madeirat

Valikoimaan haettavat palvelutuotteet

HELMIKUU
hakunumero PF140201
tuotetyyppi madeira
täydentävä tuotetyyppi sweet
pakkaus 0,375 litran lasipullo
alkuperämaa Portugali
vähittäismyyntihinta enintään 10,90 euroa
saatavuus vähintään 3000 pulloa/vuosi; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori P
muut vaatimukset -  Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 -  Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio elokuu 2014

Sherryt

Valikoimaan haettavat palvelutuotteet

TAMMIKUU
hakunumero PF140102
tuotetyyppi sherry
täydentävä tuotetyyppi dry amontillado
pakkaus 0,375 litran pullo
alkuperämaa Espanja
tuotantoalue DO Jerez-Xérès-Sherry
vähittäismyyntihinta enintään 7,99 euroa
saatavuus vähintään 3000 pulloa/vuosi; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori P
muut vaatimukset -  Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 -  Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio heinäkuu 2014
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Maustetut väkevät viinit

Valikoimaan haettavat palvelutuotteet

TOUKOKUU
hakunumero PF140501
tuotetyyppi muu väkevä viini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
alkuperämaa Ranska
vähittäismyyntihinta enintään 13,49 euroa
saatavuus vähintään 8500 pulloa/vuosi; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori P
muut vaatimukset -  Tuotteen tulee olla maustettu muun muassa sitruksilla ja yrteillä. 

 - Kansainvälinen, laajasti tunnettu merkki.
 - Tunnettu suomalaisille kuluttajille.

valikoimaantuloarvio marraskuu 2014


