
TÄRKEÄÄ KESPROLLE:
Odotamme yhteistyökumppaneiden kunnioittavan kampanjaprosessin 
työvaiheita ja aikatauluja.
HUOM! Julkaisuun tulevien kampanjatuotteiden tiedot, ilmoitusaineistot ja kuvat 
tulee toimittaa ohjeiden mukaisesti ja aikataulun puitteissa. Aikataulusta 
myöhästyneitä aineistoja emme ota vastaan. Sovituista, mutta toteuttamatta 
jääneistä markkinointitoimenpiteistä veloitamme sopimuksen mukaisesti.

Aikataulu

NRO 1   
KAMPANJA VOIMASSA:  09.01.–28.02.2023 
KAMPANJAOSTOHINTA VOIMASSA:  29.12.2022 –28.02.2023 
Kampanjatuotteiden tarjoukset tuotepäällikölle 01.11.2022 
Ilmoitusaineisto / tuotekuvat  16.11.2022 
Ilmestymispäivä 05.01.2023

NRO 2  
KAMPANJA VOIMASSA:  01.03.–01.05.2023 
KAMPANJAOSTOHINTA VOIMASSA:  22.02.–01.05.2023 
Kampanjatuotteiden tarjoukset tuotepäällikölle 02.01.2023 
Ilmoitusaineisto / tuotekuvat 18.01.2023 
Ilmestymispäivä 27.02.2023

NRO 3  
KAMPANJA VOIMASSA:  02.05. - 31.08.2023 
KAMPANJAOSTOHINTA VOIMASSA:  25.04. - 31.08.2023 
Kampanjatuotteiden tarjoukset tuotepäällikölle 20.02.2023 
Ilmoitusaineisto / tuotekuvat 08.03.2023 
Ilmestymispäivä 28.04.2023

NRO 4  
KAMPANJA VOIMASSA:  01.09.–31.10.2023 
KAMPANJAOSTOHINTA VOIMASSA:  25.08.–31.10.2023 
Kampanjatuotteiden tarjoukset tuotepäällikölle 16.06.2023 
Ilmoitusaineisto / tuotekuvat 24.07.2023 
Ilmestymispäivä 30.8.2023

NRO 5  
KAMPANJA VOIMASSA:  01.11.2023–07.01.2024 
KAMPANJAOSTOHINTA VOIMASSA:  25.10.2023–07.01.2024 
Kampanjatuotteiden tarjoukset tuotepäällikölle 01.09.2023 
Ilmoitusaineisto / tuotekuvat 18.09.2023 
Ilmestymispäivä 27.10.2023
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Aineisto-ohjeet

UUTUUSTUOTE-OSIO
Uutuudet-osassa esittelemme näyttävästi ja laajasti  
Kespron valikoimiin valikoituja uusia tuotteita foodservice-
alan ammattilaisille. 
Uutuustuote-excel tulee toimittaa Kespron tuotepäällikölle 
mediakortin aikataulun mukaisesti.

PALSTA 1/2-SIVUN UUTUUSTIEDOTE (EXCEL)
sisältää maks. 4 tuotetta. 1/2-sivun uutuustiedotteen  
teksti saa olla enintään 700 merkkiä, sisältäen välilyönnit. 

PALSTA 1/4-SIVUN UUTUUSTIEDOTE (EXCEL)
sisältää maks. 2 tuotetta. 1/4-sivun uutuustiedotteen  
teksti saa olla enintään 430 merkkiä, sisältäen välilyönnit.

TUOTEKUVAT UUTUUSTIEDOTTEISIIN
Tekniset vaatimukset: 
Resoluutio 300 dpi, eps- / tiff- / jpg-formaatti
CMYK-kuvat: ISOcoated_v2_300_eci.icc  
Kuvan leveys on noin 10 cm.
Kuvien tulee viestiä laatua ja herkullisuutta sekä 
herättää mielenkiintoa foodservice-alan ammattilaisissa.
Kuvien toimitus osoitteeseen: kespro.aineistot.fi/prosentti
Mainostoimisto M1 / kespro@m1.fi
Voit myös lähettää linkin tai tunnukset kuvapankkiin. 

KAMPANJATUOTE-OSIO
Kampanjatuotteiden tiedot toimitetaan aikataulun 
mukaisesti Kespron tuotepäällikölle. 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kesko.fi

TUOTEKUVAT KAMPANJARUUTUIHIN
Tekniset vaatimukset:
Resoluutio 300 dpi, eps- / tiff- / jpg-formaatti
CMYK-kuvat: ISOcoated_v2_300_eci.icc
Valmiiksi syvätyt kuvat, leveys on noin 8 cm.  
Tuotannossa syvättävät kuvat veloitetaan.
Kuvien tulee viestiä laatua ja herkullisuutta sekä herättää
mielenkiintoa horeca-alan ammattilaisissa.
Kuvien toimitus osoitteeseen: kespro.aineistot.fi/prosentti
Mainostoimisto M1 / kespro@m1.fi
Voit myös lähettää linkin tai tunnukset kuvapankkiin.

ILMOITUSAINEISTO A4 (1/1 sivu)
297 x 210 mm + 5 mm leikkuuvarat / 300 dpi /CMYK-väri
CMYK-kuvat: ISOcoated_v2_300_eci.icc
Painovalmis aineisto PDF-tiedostona.
PDF:n toimitus osoitteeseen: kespro.aineistot.fi/prosentti
Mainostoimisto M1 / kespro@m1.fi

ILMOITUSAINEISTO 210 X 147 vaaka (1/2 sivu)
210 x 147 + 5 mm leikkuuvarat / 300 dpi / CMYK-väri
Ei tekstiä liian lähelle leikkausta 
CMYK-kuvat: ISOcoated_v2_300_eci.icc
Painovalmis aineisto PDF-tiedostona. 
PDF:n toimitus osoitteeseen: kespro.aineistot.fi/prosentti
Mainostoimisto M1 / kespro@m1.fi

ILMOITUSAINEISTO TAKAKANSI
267 x 210 mm + 5 mm leikkuuvarat / 300 dpi /CMYK-väri
CMYK-kuvat: ISOcoated_v2_300_eci.icc
Painovalmis aineisto PDF-tiedostona.
PDF:n toimitus osoitteeseen: kespro.aineistot.fi/prosentti
Mainostoimisto M1 / kespro@m1.fi

Paino: Painotalo PunaMusta Oy
Aineisto-ohjeet: www.punamusta.com

Kespron yhteyshenkilö:
Marketing Planner Päivi Nykopp
paivi.nykopp@kesko.fi
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Hinnat sisältävät alv:n, mutta hinnat eivät sisällä pullo-, tölkki-, kori- ja levypantteja.

Maatiaispossun 
iso lihaisa spare ribs
1 x n. 800 g 
Snellman 
ME 1

6,85
 kg
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Kariniemen Kanan-
pojan Paistetut siivet
750 g 
HKScan Finland 
ME 4
(5,15/ps, 20,60/ltk)

6,87
 kg

21698447
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Viljaporsaan kassler
miedosti suolattu 
1 x n. 2,8 kg
Atria Suomi 
ME 1
(7,05/kg)

7,05
 kg

21824997
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Viljaporsaan kassler tryffeli
1 x n. 2,8 kg 
Atria Suomi 
ME 1
(7,25/kg)

7,25
 kg

21824998
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Burgerjauheliha 20 %
1,44 kg 
Snellman 
ME 1
(13,39/kpl)

9,30
 kg

21783345
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Naapurin Maalais-kananpojan broilerin rintafilee
maustamaton à n. 150 g, 1 x n. 3 kg 
Naapurin Maalaiskana 
ME 3

10,85
 kg

21332158
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Ole´s naudan 
täyslihapihvi
60x120 g, 7,2 kg pakaste Oles Fast Food 
ME 1
(1,20/kpl, 72,19/ltk)

10,03
 kg

20542327
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Kariniemen 
Kananpojan ohutfilee
miedosti suolattu 
à n. 150 g, 1 x n. 2 kg 
HKScan Finland 
ME 2

10,19
 kg

21469098
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Well Beef Plus Täysliha  hampurilaispihvi
40x180 g, 7,2 kg pakaste Kaivon Liha Kaunismaa ME 1
(1,90/kpl, 76,19/ltk)

10,58
 kg

21825257
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Well Beef Special 
Naudan täyslihapihvi
60x120 g, 7,2 kg pakaste Kaivon Liha Kaunismaa ME 1
(1,29/kpl, 77,29/ltk)

10,73
 kg

21569709
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KAMPANJAHINNOIN

Viljaporsaan kassler
miedosti suolattu 
1 x n. 2,8 kg
Atria Suomi 
ME 1
(7,05/kg)

7,05
 kg

21824997
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LIHATUKKU 
KESPRO
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Hinnat sisältävät alv:n, mutta hinnat eivät sisällä pullo-, tölkki-, kori- ja levypantteja.

Paneroitu kalarulla  tomaatti-mozzarella täyt-teellä, MSC, n. 44x112 g, 5 kg, pakaste
Sap 21821068 • Me 1 

,!0=5;1:"GDEIEE! ,!3;0?0:"EGDJGK! ,!3;0?0:"DGDDJK! ,!3;0?0:"ELIFKM!
DENNIS FOOD FACTORY

Dennis Napoletana  pizzapulla 30x260 g,  pakaste
Sap 21821014 • Me 1 

Laadukas pizzataikina jolla todel-lakin erottaudut markkinoilla sekä leivot helposti herkullisia na-polilaisia pizzoja. 

+!4=>@00"DEDLIK! +!4=>@00"DDEIJI!

Paneroitu kalarulla  juusto-parsakaalitäytteel-lä MSC, n. 33x150 g, 5 kg, pakaste
Sap 21821069 • Me 1 

Bulguria grillikasviksilla  6 kg, pakaste
Sap 20758004 • Me 1 

Välimerellinen bulguri grillatuilla kasviksilla, juustolla ja raikkaalla mintulla on mainio pääruoka sekä helppo lisuke kanalle, kalalle tai lihalle.

Annostimbaali,  chorizo-makkara à 25 g,  5 kg, pakaste
Sap 21820863 • Me 1 

Herkullista vaihtelua rakenne-muutetuille aterioille! Sopivasti mausteinen chorizo perinteisen makkaran ohelle.

Dennis gluteeniton  pizzapohja 15x210 g,  pakaste
Sap 21803472 • Me 1 

Todella laadukas gluteeniton piz-zapohja. Rapeaksi paistuvalla ja ohuella gluteenittomalla pizza-pohjalla onnistut aina!

Ripotella Alkuperäinen pizzajuusto 1,5 kg
Sap 21832567 • Me 3 

Ripotella Alkuperäinen on täydel-linen suomalainen pizzajuusto. Sopii paistettavaksi sekä pizzauu-nilla, että kotiuunilla. Täydellinen lastumainen rakenne. Kehitetty yhteistyössä pizzamestari Markus Hurskaisen kanssa. 

+!4:?:20"DGEGFJ! +!4:?:20"DGEGLL!

Ripotella Savuinen  pizzajuusto 1,5 kg
Sap 21832568 • Me 3 

Ripotella Savuinen on täydellisen savuinen pizzajuusto, jolla luot lempeän savuisaa makua pizzaan ilman tulta. Täydellinen lastumai-nen rakenne. Kehitetty yhteis-työssä pizzamestari Markus Hurskaisen kanssa.

Rapeat kalarullat mehevällä täytteellä. Nämä kestosuosikit maistuvat varmasti kaikille!

UUTUUDET

KUUSAMON JUUSTO

FINDUS
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Prosentti x.x.–x.x.20226

LOUNAS & Deli

Lue lisää: verkko-osoite.fi

Kerro yrityksesi parhaista lounas- ja 
deliratkaisuista, teemaa tukevista ide-
oista, sesongin raaka-aineista sekä lii-
ketoimintaa tukevista vastuullisuuste-
oista ja -ideoista. Ingressi ja leipäteksti 
max. 650 merkkiä. 

Voluptates ercit rem et utate nonsequ aera-
tum quo blaut a voluptatem acit facerum, 
ut occatur?
   Ut adita velent expeditis maios eum sintiate 
volorum vid molor sed moleste nonsenis deri 
ut qui ipsam erionsed qui dolor as exceperia 
voluptatio verrupt aquuntem ero cuptat.
Ovitatas sitatur? Ullist occum atiumquasit 
magnis re sandem ipsae naturiat fugiam ut a 
quam, con re coreseque non estrum fugiatus.

LOUNASRATKAISU 
otsikko max. 50 merkkiä

YHTEISTYÖKUMPPANIN
LOGO 
jpg, eps, ai, tiff, png LOUNAS & DELI SIVU

YHTEISTYÖKUMPPANIN 
BRÄNDIVÄRI CMYK, RGB

KUVA ratkaisusta
• Esim. annos-, kattaus-, 

tuote-, tuoteryhmä- tai 
työvaihekuva

• Voi olla myös syvätty
• Tiedostomuoto jpg, 

eps, tiff, pdf, 300 dpi

Kerro ratkaisuun liittyvistä komponen-
teista. Leipäteksti max. 200 merkkiä.
SAP koodi
Tuotenimi koko, allergeenit  
(ei EAN-koodia, eikä hintaa) 

ASIAKASHYÖDYT JA KÄYTTÖVINKIT
1. Asiakashyöty tai käyttövinkki
2. Asiakashyöty tai käyttövinkki 
3. Asiakashyöty tai käyttövinkki  
4. Asiakashyöty tai käyttövinkki  

Asiakashyödyt ja käyttövinkit max. 600 
merkkiä eum sintiate volorum vid molor sed 
moleste nonsenis deri ut qui ipsam erionsed 
qui dolor as exceperia voluptatio verrupt 
aquuntem ero cuptat.
Ovitatas sitatur? Ullist occum atiumquasit 
magnis re sandem ipsae naturiat fugiam ut a 
quam, con re coreseque non estrum fugiatus 
se nis velenis truptium etum eaquoss usanis.
   Pel elecuste omnima ditates intur sendae 
se nis velenis truptium etum eaquoss usanis 
omnima ditates intur.

KUVA ratkaisusta, uudesta ideasta 
ja inspiraatiosta
• Esim. annos-, kattaus-, tuote-, 

tuoteryhmä- tai työvaihekuva
• Voi olla myös syvätty
• Tiedostomuoto jpg, eps, tiff, pdf, 

300 dpi

NOSTO/VINKKI 
Kerro ratkaisuun liittyvästä ideasta, 
yksityiskohdasta tai kilpailuedusta. 
Max. 150 merkkiä. 
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Kerro ratkaisuun liittyvistä 
komponenteista. Leipäteksti 
max. 220 merkkiä.
SAP koodi
Tuotenimi koko, allergeenit  
(ei EAN-koodia, eikä hintaa) 

KUVA ratkaisusta
• Esim. annos-, kattaus-, tuote-, 

tuoteryhmä- tai työvaihekuva
• Voi olla myös syvätty
• Tiedostomuoto jpg, eps, tiff, 

pdf, 300 dpi

Kerro ratkaisuun liittyvistä 
komponenteista. Leipäteks-

ti max. 220 merkkiä.
SAP koodi

Tuotenimi koko, allergeenit (ei 
EAN-koodia, eikä hintaa) 

KUVA ratkaisusta
• Esim. annos-, kattaus-, tuote-, 

tuoteryhmä- tai työvaihekuva
• Voi olla myös syvätty
• Tiedostomuoto jpg, eps, tiff, 

pdf, 300 dpi

LOUNAS & Deli

cuptat alici aut is eum?
Qui dolor magnis renis quia plit, omnimus 

quia plit, omnimus.
Idus maionseris reria nullori blaniet plande 

non cuptat alici aut is eum recate volum et et 
adit dolorem porecep eritaernatum qui asit, 
veliatem et omnis doluptaque nitibus arion zr 
cuptat alici aut is eum?

Qui dolor eritaernatum qui asit, magnis re-
nis quia plit, omnimus quia plit, non cuptat 
alici aut is eum omnimus.

Lounaskainalo max. 30 merkkiä
Kerro asiakashyödyistä, inspiraatioista, 
käyttövinkeistä, nousevista trendeistä, 
esittele yrityksesi vastuullinen ratkaisu 
tai tuotteisiin liittyvä resepti. Ingressi ja 
leipäteksti max. 850 merkkiä. 

Voluptates ercit rem et utate nonsequ aera-
tum quo blaut a voluptatem acit facerum, 
ut occatur?
   Ut adita velent expeditis maios eum sintiate 
volorum vid molor sed moleste nonsenis deri 
ut qui ipsam erionsed qui dolor as exceperia 
voluptatio verrupt aquuntem ero cuptat.
Con re coreseque non estrum fugiatus se nis 
velenis truptium etum eaquoss usanis.
   Pel elecuste omnima ditates intur sendae 
nim ut abor as eumenihit, quiate nimusamdi-
gen dandandus alitisi de perchil ipid quis 
sam, que de eat eturesti aut volum quas adia 
comnienec que de eat eturesti aut volum 
quas adia. Pel elecuste omnima ditates intur 
sendae nim ut abor as eumenihit.

HENKILÖ- TAI ASIAKUVA
• Tiedostomuoto: jpg, eps, tiff, 

pdf, 300 dpi

Lue lisää: verkko-osoite.fi

Vakuuta lukija liiketoimintaa edistävis-
tä toimista. Max. 800 merkkiä. 

Ammattilaiselta ammattilaiselle. Kerro esim. 
havainnoista, edelläkävijyydestä ja muutosky-
vystä nykypäivän ravintolamaailmassa. Käytä 
myös tutkimustietoa.

Idus maionseris reria nullori blaniet plande 
non cuptat alici aut is eum recate volum et et 
adit dolorem porecep eritaernatum qui asit, 
veliatem et omnis doluptaque nitibus arion zr 

Chef to chef otsikko max. 50 merkkiä

Kerro ratkaisuun liittyvistä kom-
ponenteista. Leipäteksti max. 
220 merkkiä.
SAP koodi
Tuotenimi koko, allergee-
nit (ei EAN-koodia,  
eikä hintaa) 

CASUAL & DINING RATKAISU  
otsikko max. 50 merkkiä

Kerro yrityksesi parhaista lounas- ja deliratkaisuista, teemaa tukevista ideoista, sesongin raaka-aineista  
sekä liiketoimintaa tukevista vastuullisuusteoista ja -ideoista. Max. 250 merkkiä.

KUVA ratkaisusta, uudesta ideasta ja 
inspiraatiosta
• Esim. annos-, kattaus-, tuote-, 

tuoteryhmä- tai työvaihekuva
• Voi olla myös syvätty
• Tiedostomuoto jpg, eps, tiff, pdf, 

300 dpi

YHTEISTYÖKUMPPANIN 
BRÄNDIVÄRI CMYK, RGB

KUVA ratkaisusta
• Esim. annos-, kattaus-, tuote-, 

tuoteryhmä- tai työvaihekuva
• Voi olla myös syvätty
• Tiedostomuoto jpg, eps, tiff, 

pdf, 300 dpi

ASIAKASHYÖDYT JA KÄYTTÖVINKIT
1. Asiakashyöty tai käyttövinkki
2. Asiakashyöty tai käyttövinkki 
3. Asiakashyöty tai käyttövinkki  
4. Asiakashyöty tai käyttövinkki  
5. Asiakashyöty tai käyttövinkki  
6. Asiakashyöty tai käyttövinkki 
7. Asiakashyöty tai käyttövinkki 
8. Asiakashyöty tai käyttövinkki 

Asiakashyödyt ja käyttövinkit max. 800 
merkkiä eum sintiate volorum vid molor sed 
moleste nonsenis deri ut qui ipsam erionsed 
qui dolor as exceperia voluptatio verrupt 
aquuntem ero cuptat.
Ovitatas sitatur? Ullist occum atiumquasit 
magnis re sandem ipsae naturiat fugiam ut a 
quam, con re coreseque non estrum fugiatus 
se nis velenis truptium etum eaquoss usanis.
   Pel elecuste omnima ditates intur sendae 
sam, que de eat eturesti aut volum quas adia. 
Ovitatas sitatur? Ullist occum atiumquasit 
magnis re sandem ipsae naturiat fugiam ut 
ipsae naturiat fugiam.

LOUNAS & DELI AUKEAMA

YHTEISTYÖKUMPPANIN
LOGO 
jpg, eps, ai, tiff, png

YHTEISTYÖKUMPPANIN
LOGO 
jpg, eps, ai, tiff, png

KUVA ratkaisusta, uudesta ideasta ja 
inspiraatiosta
• Esim. annos-, kattaus-, tuoteryhmä- 

tai työvaihekuva
• Voi olla myös syvätty
• Tiedostomuoto jpg, eps, tiff, pdf, 

300 dpi

KUVA ratkaisusta
• Esim. annos-, kattaus-, 

tuote-, tuoteryhmä- tai 
työvaihekuva

• Voi olla myös syvätty
• Tiedostomuoto jpg, 

eps, tiff, pdf, 300 dpi

KUVA ratkaisusta
• Esim. annos-, kattaus-, 

tuote-, tuoteryhmä- tai 
työvaihekuva

• Voi olla myös syvätty
• Tiedostomuoto jpg, 

eps, tiff, pdf, 300 dpi

KUVA ratkaisusta
• Esim. annos-, kattaus-, 

tuote-, tuoteryhmä- tai 
työvaihekuva

• Voi olla myös syvätty
• Tiedostomuoto jpg, 

eps, tiff, pdf, 300 dpi

Kerro ratkaisuun liittyvistä komponen-
teista. Leipäteksti max. 200 merkkiä.
SAP koodi
Tuotenimi koko, allergeenit  
(ei EAN-koodia, eikä hintaa) 

Kerro ratkaisuun liittyvistä komponen-
teista. Leipäteksti max. 200 merkkiä.
SAP koodi
Tuotenimi koko, allergeenit  
(ei EAN-koodia, eikä hintaa) 

Kerro ratkaisuun liittyvistä komponen-
teista. Leipäteksti max. 200 merkkiä.
SAP koodi
Tuotenimi koko, allergeenit  
(ei EAN-koodia, eikä hintaa) 

LOUNAS & DELI AUKEAMA

NOSTO/VINKKI 
Kerro ratkaisuun liittyvästä ideasta, 
yksityiskohdasta tai kilpailuedusta. 
Max. 150 merkkiä. 

NOSTO/VINKKI 
Kerro ratkaisuun liittyvästä ideasta, 
yksityiskohdasta tai kilpailuedusta. 
Max. 150 merkkiä. Aineisto-ohjeet 

Käyttöohjeet, vinkit ja ratkaisut seuraaviin liikeidealuokkiin:       
      • LOUNAS & DELI

• CASUAL & DINING
• CAFE & VITRIINI
• FAST´N GOOD  
• OSTOSLISTALLE -osioon sisällöt muista kuin ruoka-  
  juoma ratkaisuista

RATKAISUJA JA HYÖTYJÄ: 2/1 AUKEAMA JA 1/1 SIVU 
     Tekniset vaatimukset:

Brändiväri:  CMYK tai rgb -arvoina
Logo, kuvat ja tuotekuvat: Resoluutio 300 dpi, eps- / tiff- 
jpg-formaatti. CMYK-kuvat: ISOcoated_v2_300_eci.icc 
Kuvien tulee viestiä laatua ja herkullisuutta sekä herättää  
mielenkiintoa horeca-alan ammattilaisissa.
Tekstit: kirjoitetaan suoraan aineistojärjestelmään.
Aineiston toimitus osoitteeseen:   
kespro.aineistot.fi/prosentti
Mainostoimisto M1 / kespro@m1.fi
Voit myös lähettää linkin tai tunnukset kuvapankkiin.

Paino: Painotalo PunaMusta Oy
Aineisto-ohjeet: www.punamusta.com

Kespron yhteyshenkilö:
Marketing Planner Päivi Nykopp
paivi.nykopp@kesko.fi

1/1

2/1

LOUNAS & Deli  
- aukeaman merkkimäärät

RATKAISUJA JA HYÖTYJÄ 
Ratkaisuja ja hyötyjä -osassa esittelemme näyttävästi ja 
laajasti Kespron yhteistyökumppaneideiden ratkaisuja 
ja hyötyjä foodservice-alan ammattilaisille.
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LOUNAS & Deli

Lue lisää: verkko-osoite.fi

Kerro yrityksesi parhaista lounas- ja 
deliratkaisuista, teemaa tukevista ide-
oista, sesongin raaka-aineista sekä lii-
ketoimintaa tukevista vastuullisuuste-
oista ja -ideoista. Ingressi ja leipäteksti 
max. 650 merkkiä. 

Voluptates ercit rem et utate nonsequ aera-
tum quo blaut a voluptatem acit facerum, 
ut occatur?
   Ut adita velent expeditis maios eum sintiate 
volorum vid molor sed moleste nonsenis deri 
ut qui ipsam erionsed qui dolor as exceperia 
voluptatio verrupt aquuntem ero cuptat.
Ovitatas sitatur? Ullist occum atiumquasit 
magnis re sandem ipsae naturiat fugiam ut a 
quam, con re coreseque non estrum fugiatus.

LOUNASRATKAISU 
otsikko max. 50 merkkiä

YHTEISTYÖKUMPPANIN
LOGO 
jpg, eps, ai, tiff, png LOUNAS & DELI SIVU

YHTEISTYÖKUMPPANIN 
BRÄNDIVÄRI CMYK, RGB

Kerro ratkaisuun liittyvistä komponen-
teista. Leipäteksti max. 200 merkkiä.
SAP koodi
Tuotenimi koko, allergeenit  
(ei EAN-koodia, eikä hintaa) 

ASIAKASHYÖDYT JA KÄYTTÖVINKIT
1. Asiakashyöty tai käyttövinkki
2. Asiakashyöty tai käyttövinkki 
3. Asiakashyöty tai käyttövinkki  
4. Asiakashyöty tai käyttövinkki  

Asiakashyödyt ja käyttövinkit max. 600 
merkkiä eum sintiate volorum vid molor sed 
moleste nonsenis deri ut qui ipsam erionsed 
qui dolor as exceperia voluptatio verrupt 
aquuntem ero cuptat.
Ovitatas sitatur? Ullist occum atiumquasit 
magnis re sandem ipsae naturiat fugiam ut a 
quam, con re coreseque non estrum fugiatus 
se nis velenis truptium etum eaquoss usanis.
   Pel elecuste omnima ditates intur sendae 
se nis velenis truptium etum eaquoss usanis 
omnima ditates intur.

NOSTO/VINKKI 
Kerro ratkaisuun liittyvästä ideasta, 
yksityiskohdasta tai kilpailuedusta. 
Max. 150 merkkiä. 

Prosentti x.x.–x.x.20224 5

LOUNAS & Deli

cuptat alici aut is eum?
Qui dolor magnis renis quia plit, omnimus 

quia plit, omnimus.
Idus maionseris reria nullori blaniet plande 

non cuptat alici aut is eum recate volum et et 
adit dolorem porecep eritaernatum qui asit, 
veliatem et omnis doluptaque nitibus arion zr 
cuptat alici aut is eum?

Qui dolor eritaernatum qui asit, magnis re-
nis quia plit, omnimus quia plit, non cuptat 
alici aut is eum omnimus.

Lounaskainalo max. 30 merkkiä
Kerro asiakashyödyistä, inspiraatioista, 
käyttövinkeistä, nousevista trendeistä, 
esittele yrityksesi vastuullinen ratkaisu 
tai tuotteisiin liittyvä resepti. Ingressi ja 
leipäteksti max. 850 merkkiä. 

Voluptates ercit rem et utate nonsequ aera-
tum quo blaut a voluptatem acit facerum, 
ut occatur?
   Ut adita velent expeditis maios eum sintiate 
volorum vid molor sed moleste nonsenis deri 
ut qui ipsam erionsed qui dolor as exceperia 
voluptatio verrupt aquuntem ero cuptat.
Con re coreseque non estrum fugiatus se nis 
velenis truptium etum eaquoss usanis.
   Pel elecuste omnima ditates intur sendae 
nim ut abor as eumenihit, quiate nimusamdi-
gen dandandus alitisi de perchil ipid quis 
sam, que de eat eturesti aut volum quas adia 
comnienec que de eat eturesti aut volum 
quas adia. Pel elecuste omnima ditates intur 
sendae nim ut abor as eumenihit. Lue lisää: verkko-osoite.fi

Vakuuta lukija liiketoimintaa edistävis-
tä toimista. Max. 800 merkkiä. 

Ammattilaiselta ammattilaiselle. Kerro esim. 
havainnoista, edelläkävijyydestä ja muutosky-
vystä nykypäivän ravintolamaailmassa. Käytä 
myös tutkimustietoa.

Idus maionseris reria nullori blaniet plande 
non cuptat alici aut is eum recate volum et et 
adit dolorem porecep eritaernatum qui asit, 
veliatem et omnis doluptaque nitibus arion zr 

Chef to chef otsikko max. 50 merkkiä

VAIHTELUA kalakeittoon
Kerro yrityksesi parhaista lounas- ja deliratkaisuista, teemaa tukevista ideoista, sesongin raaka-aineista  

sekä liiketoimintaa tukevista vastuullisuusteoista ja -ideoista. Max. 250 merkkiä.

YHTEISTYÖKUMPPANIN 
BRÄNDIVÄRI CMYK, RGB

ASIAKASHYÖDYT JA KÄYTTÖVINKIT
1. Asiakashyöty tai käyttövinkki
2. Asiakashyöty tai käyttövinkki 
3. Asiakashyöty tai käyttövinkki  
4. Asiakashyöty tai käyttövinkki  
5. Asiakashyöty tai käyttövinkki  
6. Asiakashyöty tai käyttövinkki 
7. Asiakashyöty tai käyttövinkki 
8. Asiakashyöty tai käyttövinkki 

Asiakashyödyt ja käyttövinkit max. 800 
merkkiä eum sintiate volorum vid molor sed 
moleste nonsenis deri ut qui ipsam erionsed 
qui dolor as exceperia voluptatio verrupt 
aquuntem ero cuptat.
Ovitatas sitatur? Ullist occum atiumquasit 
magnis re sandem ipsae naturiat fugiam ut a 
quam, con re coreseque non estrum fugiatus 
se nis velenis truptium etum eaquoss usanis.
   Pel elecuste omnima ditates intur sendae 
sam, que de eat eturesti aut volum quas adia. 
Ovitatas sitatur? Ullist occum atiumquasit 
magnis re sandem ipsae naturiat fugiam ut 
ipsae naturiat fugiam.

LOUNAS & DELI AUKEAMA

YHTEISTYÖKUMPPANIN
LOGO 
jpg, eps, ai, tiff, png

YHTEISTYÖKUMPPANIN
LOGO 
jpg, eps, ai, tiff, png

Kerro ratkaisuun liittyvistä komponen-
teista. Leipäteksti max. 200 merkkiä.
SAP koodi
Tuotenimi koko, allergeenit  
(ei EAN-koodia, eikä hintaa) 

Kerro ratkaisuun liittyvistä komponen-
teista. Leipäteksti max. 200 merkkiä.
SAP koodi
Tuotenimi koko, allergeenit  
(ei EAN-koodia, eikä hintaa) 

Kerro ratkaisuun liittyvistä komponen-
teista. Leipäteksti max. 200 merkkiä.
SAP koodi
Tuotenimi koko, allergeenit  
(ei EAN-koodia, eikä hintaa) 

LOUNAS & DELI AUKEAMA

LOUNASBUFFET
Kerro ratkaisuun liittyvästä ideasta, 
yksityiskohdasta tai kilpailuedusta. 
Max. 150 merkkiä. 

LOHTA, SEITÄ VAI KOLMEA KALAA 
Käyttämällä eri kalalajeja ja raaka-aineita saat vaihtelevuutta 
kalakeittoon.

Kerro ratkaisuun liittyvistä 
komponenteista. 
Leipäteksti max. 220 
merkkiä.
SAP koodi
Menu kirjolohifileekuutio 
5 kg 16x16mm, 
irtopakastettu, 
allergeenit  
(ei EAN-koodia, 
eikä hintaa) 

Kerro ratkaisuun 
liittyvistä 
komponenteista. 
Leipäteksti max. 220 
merkkiä.
SAP koodi
Nordlandic kolmen 
kalan kuutiot,  
(2x2x3 cm) 5 kg 
pakaste, allergeenit  
(ei EAN-koodia, eikä 
hintaa) 

Kerro ratkaisuun liittyvistä 
komponenteista. Leipäteksti max. 
220 merkkiä.
SAP koodi
Espersen seitikuutio, 12 g/5,4 kg, 
MSC, irtopakaste, allergeenit  
(ei EAN-koodia, eikä hintaa) 

1/1

2/1
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Aukeaman vasen sivu:
- Otsikko 50 merkkiä, ingressi 250 merkkiä.
- Ratkaisun 3 x komponentia à 220 merkkiä.
- Vasemman sivun alalaidan Chef to chef -kainaloteksti:  

Otsikko 50 merkkiä, leipäteksti 800 merkkiä.
- Vinkki- tai nostoteksti 150 merkkiä.
Aukeaman oikea sivu:
- Kainalotekstin otsikko 30 merkkiä, ingressi, leipäteksti ja luettelo  

1700 merkkiä.
- Ratkaisun 3 x komponentia à 200 merkkiä.
- Vinkki- tai nostoteksti 150 merkkiä.

1 Sivu:
- Otsikko 50 merkkiä, ingressi, leipäteksti ja luettelo 1250 merkkiä.
- Ratkaisun komponentti 200 merkkiä.
- Vinkki- tai nostoteksti 150 merkkiä.
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LOUNAS & Deli  
- 1 sivun merkkimäärät

MEDIAKORTTI 2023
ProS€ntti
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CAFE & Vitriini

CAFE & VITRIINI RATKAISU  
otsikko max. 50 merkkiä

Lue lisää: verkko-osoite.fi

BRÄNDIVÄRI CMYK, RGB

Kerro virkistävistä ideoista, nosta 
kansainvälisiä trendejä ja ideoita kah-
vilaan. Ingressi ja leipäteksti max. 
550 merkkiä.

Voluptates ercit rem et utate nonsequ aera-
tum quo blaut a voluptatem acit facerum, 
ut occatur?
   Ut adita velent expeditis maios eum sintiate 
volorum vid molor sed moleste nonsenis deri 
ut qui ipsam erionsed qui dolor as exceperia 
voluptatio verrupt aquuntem ero cuptat.
Ovitatas sitatur? Ullist occum atiumquasit 
magnis re sandem ipsae naturiat fugiam ut a 
quam, con re coreseque non estrum fugiatus 
se nis velenis truptium etum.

CAFE & VITRIINI SIVU

YHTEISTYÖKUMPPANIN
LOGO 
jpg, eps, ai, tiff, png

YHTEISTYÖKUMPPANIN 
BRÄNDIVÄRI CMYK, RGB

NOSTO/VINKKI 
Kerro ratkaisuun liittyvästä ideasta, 
yksityiskohdasta tai kilpailuedusta. 
Max. 150 merkkiä. 

ASIAKASHYÖDYT JA KÄYTTÖVINKIT
1. Asiakashyöty tai käyttövinkki
2. Asiakashyöty tai käyttövinkki 
3. Asiakashyöty tai käyttövinkki  
4. Asiakashyöty tai käyttövinkki  

Asiakashyödyt ja ideat max. 600 merkkiä 
eum sintiate volorum vid molor sed moleste 
nonsenis deri ut qui ipsam erionsed qui dolor 
as exceperia voluptatio verrupt aquuntem 
ero cuptat.
Ovitatas sitatur? Ullist occum atiumquasit 
magnis re sandem ipsae naturiat fugiam ut a 
quam, con re coreseque non estrum fugiatus 
se nis velenis truptium etum eaquoss usanis.
   Pel elecuste omnima ditates intur sendae.

Kerro ratkaisuun liittyvistä kompo-
nenteista. Leipäteksti max. 220 
merkkiä.
SAP koodi
Tuotenimi  
koko, allergeenit  
(ei EAN-koodia,  
eikä hintaa) 

Kerro ratkaisuun liittyvistä kompo-
nenteista. Leipäteksti max. 220 
merkkiä.
SAP koodi
Tuotenimi  
koko, allergeenit  
(ei EAN-koodia,  
eikä hintaa) 

Prosentti x.x.–x.x.202212 13

BRÄNDIVÄRI CMYK, RGB

CAFE & Vitriini

Kerro virkistäviä ideoita, nosta kansainvälisiä trendejä ja ideoita kahvilaan.  
Ingressi ja leipäteksti max. 1700 merkkiä.

Esim. inspiroidu uusista ideoista 
Voluptates ercit rem et utate nonsequ aeratum quo blaut a voluptatem acit facerum, 
ut occatur? llist occum atiumquasit magnis re sandem ipsae naturiat fugiam ut a quam.
   Ut adita velent expeditis maios eum sintiate volorum vid molor sed moleste nonsenis deri ut 
qui ipsam erionsed qui dolor as exceperia voluptatio verrupt aquuntem ero cuptat.

Esim. kansainväliset trendit 
Ullist occum atiumquasit magnis re sandem ipsae naturiat fugiam ut a quam, con re coreseque 
non estrum fugiatus se nis velenis truptium etum eaquoss usanis.
   Pel elecuste omnima ditates intur sendae nim ut abor as eumenihit, quiate nimusamdigen 
dandandus alitisi de perchil ipid quis sam, que de eat eturesti aut volum quas adia comnienec.   
   Pel elecuste omnima ditates intur sendae nim ut abor as eumenihit, quiate nimusamdigen 
dandandus alitisi de perchil ipid quis sam, que de eat eturesti aut volum quas adia comnienec.

Esim. valikoima esiin houkuttelevasti
Ullist occum atiumquasit magnis re sandem ipsae naturiat fugiam ut a quam.
Pel elecuste omnima ditates intur sendae nim ut abor as eumenihit, quiate nimusamdigen dan-
dandus alitisi de perchil ipid quis sam, que de eat eturesti aut volum quas adia comnienec.
   Ullist occum atiumquasit magnis re sandem ipsae naturiat fugiam ut a quam.
Pel elecuste omnima ditates intur sendae nim ut abor as eumenihit, quiate nimusamdigen dan-
dandus alitisi de perchil ipid quis sam, que de eat eturesti aut volum quas adia comnienec.   
Dandus alitisi de perchil ipid quis sam, que de eat eturesti aut volum quas adia comnienec.

CAFE & VITRIINI RATKAISU  
otsikko max. 50 merkkiä

Lue lisää: verkko-osoite.fi

YHTEISTYÖKUMPPANIN 
BRÄNDIVÄRI CMYK, RGB

• KUVA ratkaisuun 
tarvittavasta osasta

• Esim. tuote- tai 
työvaihekuva

• Voi olla myös syvätty
• Tiedostomuoto jpg, eps, 

tiff, pdf, 300dpi

Kerro esim. tuotteen esillepanosta ja/tai 
käsittelystä. Kerro uusista ideoista vaihe 
vaiheelta. Leipäteksti max. 220 merkkiä. 
SAP koodi, jos tulee tuote
Tuotenimi koko, allergeenit  
(ei EAN-koodia, eikä hintaa)

CAFE & VITRIINI AUKEAMA

YHTEISTYÖKUMPPANIN
LOGO 
jpg, eps, ai, tiff, png

YHTEISTYÖKUMPPANIN
LOGO 
jpg, eps, ai, tiff, png

YHTEISTYÖKUMPPANIN 
BRÄNDIVÄRI CMYK, RGB

Kerro esim. tuotteen esillepanosta ja/tai 
käsittelystä. Kerro uusista ideoista vaihe 
vaiheelta. Leipäteksti max. 220 merkkiä. 
SAP koodi, jos tulee tuote
Tuotenimi koko, allergeenit  
(ei EAN-koodia, eikä hintaa)

Kerro esim. tuotteen esillepanosta ja/tai 
käsittelystä. Kerro uusista ideoista vaihe 
vaiheelta. Leipäteksti max. 220 merkkiä. 
SAP koodi, jos tulee tuote
Tuotenimi koko, allergeenit  
(ei EAN-koodia, eikä hintaa)

VÄRIEN JA MAKUJEN JUHLAA 
Kerro ratkaisuun liittyvästä ideasta, yksityis-
kohdasta tai kilpailuedusta. Max. 150 merkkiä. 

ERIKOISTUOTTEIDEN  
KYSYNTÄ KASVAA 
Kerro ratkaisuun liittyvästä ideasta, 
yksityiskohdasta tai kilpailuedusta. 
Max. 150 merkkiä. 

Nosta esiin erikoistuotteet ja ratkaisut

Kerro kansainvälisestä kulmasta, 
tutkimuksista, tuoteratkaisuista ja 
niihin liittyvistä komponenteista. 
Leipäteksti max. 220 merkkiä.
SAP koodi
Tuotenimi koko, allergeenit  
(ei EAN-koodia, eikä hintaa) 

Erikoistuotteiden valikoima 
kysyntää vastaavaksi
Kerro liiketoiminnan kehittämisestä, 
uudistumisesta tai erikoistuotteista, 
kuten esimerkiksi gluteeniton leipä. 
Anna vinkkejä, miten tehdä vitriinistä 
houkuttelevampi ja miten käsitellä 
tuotteita. Ingressi ja leipäteksti max. 
1000 merkkiä.

Kehitä liiketoimintaa
Voluptates ercit rem et utate nonsequ aera-
tum quo blaut a voluptatem acit facerum, 
ut occatur? llist occum atiumquasit magnis.

Ideoita uudistumiseen
Voluptates ercit rem et utate nonsequ aera-
tum quo blaut a voluptatem acit facerum, 
ut occatur? llist occum atiumquasit magnis.

Inspiroidu
Voluptates ercit rem et utate nonsequ aera-
tum quo blaut a voluptatem acit facerum, 
ut occatur? llist occum atiumquasit magnis re 
sandem ipsae naturiat fugiam ut a quam.

Käsittelyvinkkejä
Voluptates ercit rem et utate nonsequ aera-
tum quo blaut a voluptatem acit facerum, 
ut occatur? llist occum atiumquasit magnis.

Trendit
Voluptates ercit rem et utate nonsequ aera-
tum quo blaut a voluptatem acit facerum.

CAFE & VITRIINI AUKEAMA

1/1
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CAFE & Vitriini

CAFE & VITRIINI RATKAISU  
otsikko max. 50 merkkiä

Lue lisää: verkko-osoite.fi

BRÄNDIVÄRI CMYK, RGB

Kerro virkistävistä ideoista, nosta 
kansainvälisiä trendejä ja ideoita kah-
vilaan. Ingressi ja leipäteksti max. 
550 merkkiä.

Voluptates ercit rem et utate nonsequ aera-
tum quo blaut a voluptatem acit facerum, 
ut occatur?
   Ut adita velent expeditis maios eum sintiate 
volorum vid molor sed moleste nonsenis deri 
ut qui ipsam erionsed qui dolor as exceperia 
voluptatio verrupt aquuntem ero cuptat.
Ovitatas sitatur? Ullist occum atiumquasit 
magnis re sandem ipsae naturiat fugiam ut a 
quam, con re coreseque non estrum fugiatus 
se nis velenis truptium etum.

CAFE & VITRIINI SIVU

YHTEISTYÖKUMPPANIN
LOGO 
jpg, eps, ai, tiff, png

YHTEISTYÖKUMPPANIN 
BRÄNDIVÄRI CMYK, RGB

NOSTO/VINKKI 
Kerro ratkaisuun liittyvästä ideasta, 
yksityiskohdasta tai kilpailuedusta. 
Max. 150 merkkiä. 

ASIAKASHYÖDYT JA KÄYTTÖVINKIT
1. Asiakashyöty tai käyttövinkki
2. Asiakashyöty tai käyttövinkki 
3. Asiakashyöty tai käyttövinkki  
4. Asiakashyöty tai käyttövinkki  

Asiakashyödyt ja ideat max. 600 merkkiä 
eum sintiate volorum vid molor sed moleste 
nonsenis deri ut qui ipsam erionsed qui dolor 
as exceperia voluptatio verrupt aquuntem 
ero cuptat.
Ovitatas sitatur? Ullist occum atiumquasit 
magnis re sandem ipsae naturiat fugiam ut a 
quam, con re coreseque non estrum fugiatus 
se nis velenis truptium etum eaquoss usanis.
   Pel elecuste omnima ditates intur sendae.

Kerro ratkaisuun liittyvistä kompo-
nenteista. Leipäteksti max. 220 
merkkiä.
SAP koodi
Tuotenimi  
koko, allergeenit  
(ei EAN-koodia,  
eikä hintaa) 

KUVA ratkaisusta, ideasta 
ja inspiraatiosta
• Esim. esillepano-, 

annos-, kattaus-, tuote-, 
tuoteryhmä- tai 
työvaihekuva

• Voi olla myös syvätty
• Tiedostomuoto jpg, eps, 

tiff, pdf, 300 dpi

KUVA ratkaisusta ja/tai uudesta 
inspiroivasta ideasta
• Esim. tuotteen käsittelystä, 

esillepanosta
• Voi olla myös syvätty
• Tiedostomuoto jpg, eps, tiff, pdf, 

300 dpi

Kerro ratkaisuun liittyvistä kompo-
nenteista. Leipäteksti max. 220 
merkkiä.
SAP koodi
Tuotenimi  
koko, allergeenit  
(ei EAN-koodia,  
eikä hintaa) 

KUVA ratkaisusta, ideasta 
ja inspiraatiosta
• Esim. esillepano-, 

annos-, kattaus-, tuote-, 
tuoteryhmä- tai 
työvaihekuva

• Voi olla myös syvätty
• Tiedostomuoto jpg, eps, 

tiff, pdf, 300 dpi
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BRÄNDIVÄRI CMYK, RGB

CAFE & Vitriini

Kerro virkistäviä ideoita, nosta kansainvälisiä trendejä ja ideoita kahvilaan.  
Ingressi ja leipäteksti max. 1700 merkkiä.

Esim. inspiroidu uusista ideoista 
Voluptates ercit rem et utate nonsequ aeratum quo blaut a voluptatem acit facerum, 
ut occatur? llist occum atiumquasit magnis re sandem ipsae naturiat fugiam ut a quam.
   Ut adita velent expeditis maios eum sintiate volorum vid molor sed moleste nonsenis deri ut 
qui ipsam erionsed qui dolor as exceperia voluptatio verrupt aquuntem ero cuptat.

Esim. kansainväliset trendit 
Ullist occum atiumquasit magnis re sandem ipsae naturiat fugiam ut a quam, con re coreseque 
non estrum fugiatus se nis velenis truptium etum eaquoss usanis.
   Pel elecuste omnima ditates intur sendae nim ut abor as eumenihit, quiate nimusamdigen 
dandandus alitisi de perchil ipid quis sam, que de eat eturesti aut volum quas adia comnienec.   
   Pel elecuste omnima ditates intur sendae nim ut abor as eumenihit, quiate nimusamdigen 
dandandus alitisi de perchil ipid quis sam, que de eat eturesti aut volum quas adia comnienec.

Esim. valikoima esiin houkuttelevasti
Ullist occum atiumquasit magnis re sandem ipsae naturiat fugiam ut a quam.
Pel elecuste omnima ditates intur sendae nim ut abor as eumenihit, quiate nimusamdigen dan-
dandus alitisi de perchil ipid quis sam, que de eat eturesti aut volum quas adia comnienec.
   Ullist occum atiumquasit magnis re sandem ipsae naturiat fugiam ut a quam.
Pel elecuste omnima ditates intur sendae nim ut abor as eumenihit, quiate nimusamdigen dan-
dandus alitisi de perchil ipid quis sam, que de eat eturesti aut volum quas adia comnienec.   
Dandus alitisi de perchil ipid quis sam, que de eat eturesti aut volum quas adia comnienec.

CAFE & VITRIINI RATKAISU  
otsikko max. 50 merkkiä

Lue lisää: verkko-osoite.fi

YHTEISTYÖKUMPPANIN 
BRÄNDIVÄRI CMYK, RGB

• KUVA ratkaisuun 
tarvittavasta osasta

• Esim. tuote- tai 
työvaihekuva

• Voi olla myös syvätty
• Tiedostomuoto jpg, eps, 

tiff, pdf, 300dpi

Kerro esim. tuotteen esillepanosta ja/tai 
käsittelystä. Kerro uusista ideoista vaihe 
vaiheelta. Leipäteksti max. 220 merkkiä. 
SAP koodi, jos tulee tuote
Tuotenimi koko, allergeenit  
(ei EAN-koodia, eikä hintaa)

KUVA ratkaisusta ja/tai uudesta 
inspiroivasta ideasta
• Esim. tuotteen käsittelystä, 

esillepanosta
• Voi olla myös syvätty
• Tiedostomuoto jpg, eps, tiff, pdf, 

300 dpi

CAFE & VITRIINI AUKEAMA

YHTEISTYÖKUMPPANIN
LOGO 
jpg, eps, ai, tiff, png

YHTEISTYÖKUMPPANIN
LOGO 
jpg, eps, ai, tiff, png

YHTEISTYÖKUMPPANIN 
BRÄNDIVÄRI CMYK, RGB

KUVA ratkaisusta, uudesta 
ideasta ja inspiraatiosta
• Esim. esillepano-, annos-, 

kattaus-, tuote-, tuoteryhmä- 
tai työvaihekuva

• Voi olla myös syvätty
• Tiedostomuoto jpg, eps, tiff, 

pdf, 300 dpi

KUVA ratkaisusta, ideasta 
ja inspiraatiosta
• Esim. esillepano-, 

annos-, kattaus-, tuote-, 
tuoteryhmä- tai 
työvaihekuva

• Voi olla myös syvätty
• Tiedostomuoto jpg, eps, 

tiff, pdf, 300 dpi

1. KUVA ratkaisusta, 
ideasta ja inspiraatiosta 
työvaiheittain.

• Esim. esillepano-, 
annos-, kattaus-, tuote-, 
tuoteryhmä.

• Voi olla myös syvätty
• Tiedostomuoto jpg, eps, 

tiff, pdf, 300 dpi

Kerro esim. tuotteen esillepanosta ja/tai 
käsittelystä. Kerro uusista ideoista vaihe 
vaiheelta. Leipäteksti max. 220 merkkiä. 
SAP koodi, jos tulee tuote
Tuotenimi koko, allergeenit  
(ei EAN-koodia, eikä hintaa)

2. KUVA ratkaisusta, 
ideasta ja inspiraatiosta 
työvaiheittain.

• Esim. esillepano-, 
annos-, kattaus-, tuote-, 
tuoteryhmä.

• Voi olla myös syvätty
• Tiedostomuoto jpg, eps, 

tiff, pdf, 300 dpi

Kerro esim. tuotteen esillepanosta ja/tai 
käsittelystä. Kerro uusista ideoista vaihe 
vaiheelta. Leipäteksti max. 220 merkkiä. 
SAP koodi, jos tulee tuote
Tuotenimi koko, allergeenit  
(ei EAN-koodia, eikä hintaa)

3. KUVA ratkaisusta, 
ideasta ja inspiraatiosta 
työvaiheittain.

• Esim. esillepano-, 
annos-, kattaus-, tuote-, 
tuoteryhmä.

• Voi olla myös syvätty
• Tiedostomuoto jpg, eps, 

tiff, pdf, 300 dpi

NOSTO/VINKKI 
Kerro ratkaisuun liittyvästä ideasta, 
yksityiskohdasta tai kilpailuedusta. 
Max. 150 merkkiä. 

NOSTO/VINKKI 
Kerro ratkaisuun liittyvästä ideasta, 
yksityiskohdasta tai kilpailuedusta. 
Max. 150 merkkiä. 

Otsikko ratkaisun työvaiheille max. 60 merkkiä

Kerro kansainvälisestä kulmasta, 
tutkimuksista, tuoteratkaisuista ja 
niihin liittyvistä komponenteista. 
Leipäteksti max. 220 merkkiä.
SAP koodi
Tuotenimi koko, allergeenit  
(ei EAN-koodia, eikä hintaa) 

Ideat ja inspiraatiot  
kainalo-otsikko
Kerro liiketoiminnan kehittämisestä, 
uudistumisesta tai erikoistuotteista, 
kuten esimerkiksi gluteeniton leipä. 
Anna vinkkejä, miten tehdä vitriinistä 
houkuttelevampi ja miten käsitellä 
tuotteita. Ingressi ja leipäteksti max. 
1000 merkkiä.

Kehitä liiketoimintaa
Voluptates ercit rem et utate nonsequ aera-
tum quo blaut a voluptatem acit facerum, 
ut occatur? llist occum atiumquasit magnis.

Ideoita uudistumiseen
Voluptates ercit rem et utate nonsequ aera-
tum quo blaut a voluptatem acit facerum, 
ut occatur? llist occum atiumquasit magnis.

Inspiroidu
Voluptates ercit rem et utate nonsequ aera-
tum quo blaut a voluptatem acit facerum, 
ut occatur? llist occum atiumquasit magnis re 
sandem ipsae naturiat fugiam ut a quam.

Käsittelyvinkkejä
Voluptates ercit rem et utate nonsequ aera-
tum quo blaut a voluptatem acit facerum, 
ut occatur? llist occum atiumquasit magnis.

Trendit
Voluptates ercit rem et utate nonsequ aera-
tum quo blaut a voluptatem acit facerum.

CAFE & VITRIINI AUKEAMA

1/1

2/1
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CASUAL & Dining

Lue lisää: verkko-osoite.fi

Kerro yrityksesi parhaista arjen ylä-
puolella olevista Casual & dining  
-ratkaisuista, teemaa tukevista ide-
oista, sesongin raaka-aineista sekä 
liike toimintaa tukevista vastuullisuus-
teoista ja -ideoista. Ingressi ja leipä-
teksti max. 600 merkkiä. 

Voluptates ercit rem et utate nonsequ aera-
tum quo blaut a voluptatem acit facerum, 
ut occatur?
   Ut adita velent expeditis maios eum sintiate 
volorum vid molor sed moleste nonsenis deri 
ut qui ipsam erionsed qui dolor as exceperia 
voluptatio verrupt aquuntem ero cuptat.
Ovitatas sitatur? Ullist occum atiumquasit.

CASUAL & DINING RATKAISU  
otsikko max. 40 merkkiä

CASUAL & DINING SIVU

YHTEISTYÖKUMPPANIN
LOGO 
jpg, eps, ai, tiff, png

YHTEISTYÖKUMPPANIN 
BRÄNDIVÄRI CMYK, RGB

KUVA ratkaisusta
• Esim. yksityiskohdasta, 

annos-, kattaus-, tuote-, 
tuoteryhmä- tai 
työvaihekuva

• Voi olla myös syvätty
• Tiedostomuoto jpg, eps, 

tiff, pdf, 300 dpi

Kerro kansainvälisestä kulmasta, 
tutkimuksista, tuoteratkaisuista ja 
niihin liittyvistä komponenteista. 
Leipäteksti max. 220 merkkiä.
SAP koodi
Tuotenimi koko, allergeenit  
(ei EAN-koodia, eikä hintaa) 

ASIAKASHYÖDYT JA KÄYTTÖVINKIT
1. Asiakashyöty tai käyttövinkki
2. Asiakashyöty tai käyttövinkki 
3. Asiakashyöty tai käyttövinkki  
4. Asiakashyöty tai käyttövinkki  

Asiakashyödyt ja ideat max. 600 merkkiä 
eum sintiate volorum vid molor sed moleste 
nonsenis deri ut qui ipsam erionsed qui dolor 
as exceperia voluptatio verrupt aquuntem 
ero cuptat.
Ovitatas sitatur? Ullist occum atiumquasit 
magnis re sandem ipsae naturiat fugiam ut a 
quam, con re coreseque non estrum fugiatus 
se nis velenis truptium etum eaquoss usanis.
   Pel elecuste omnima ditates intur sendae 
se nis velenis truptium etum eaquoss usanis.

Huokutteleva KUVA, josta löytyy ratkaisu ja 
inspiroivia yksityiskohtia. 
• Esim. annos-, valmistus-, kattauskuva
• Tiedostomuoto jpg, eps, tiff, pdf, 300 dpi

NOSTO/VINKKI 
Kerro ratkaisuun liittyvästä ideasta, 
yksityiskohdasta tai kilpailuedusta. 
Max. 150 merkkiä. 

Prosentti x.x.–x.x.20228 9

CASUAL & Dining

Kerro yrityksesi parhaista arjen yläpuolella ole-
vista Casual & dining -ratkaisuista, teemaa tuke-
vista ideoista, sesongin raaka-aineista sekä lii-
ketoimintaa tukevista vastuullisuusteoista ja 
-ideoista. Ingressi ja leipäteksti max. 1000 
merkkiä.

Voluptates ercit rem et utate nonsequ aeratum quo 
blaut a voluptatem acit facerum, 
ut occatur? llist occum atiumquasit magnis re sandem 
ipsae naturiat fugiam ut a quam.
   Ut adita velent expeditis maios eum sintiate volorum 
vid molor sed moleste nonsenis deri ut qui ipsam erion-
sed qui dolor as exceperia voluptatio verrupt aquuntem 
ero cuptat.
   Ovitatas sitatur? Ullist occum atiumquasit magnis re 
sandem ipsae naturiat fugiam ut a quam, con re core-
seque non estrum fugiatus se nis velenis truptium etum 
eaquoss usanis.
    Ovitatas sitatur? Ullist occum atiumquasit magnis re 
sandem ipsae naturiat fugiam ut a quam, con re core-
seque non estrum fugiatus se nis velenis truptium etum 
eaquoss usanis.

CASUAL & DINING RATKAISU 
otsikko max. 50 merkkiä

Lue lisää: verkko-osoite.fi

Huokutteleva KUVA, josta löytyy ratkaisu ja 
inspiroivia yksityiskohtia. 
• Esim. annos-, valmistus-, kattauskuva
• Tiedostomuoto jpg, eps, tiff, pdf, 300 dpi

YHTEISTYÖKUMPPANIN
LOGO 
jpg, eps, ai, tiff, png

YHTEISTYÖKUMPPANIN
LOGO 
jpg, eps, ai, tiff, pngCASUAL & DINING AUKEAMA

YHTEISTYÖKUMPPANIN 
BRÄNDIVÄRI CMYK, RGB

NOSTO/VINKKI 
Kerro ratkaisuun liittyvästä ideasta, 
yksityiskohdasta tai kilpailuedusta. 
Max. 150 merkkiä. 

KUVA ratkaisusta
• Esim. yksityiskohdasta, 

annos-, kattaus-, tuote-, 
tuoteryhmä- tai 
työvaihekuva

• Voi olla myös syvätty
• Tiedostomuoto jpg, eps, 

tiff, pdf, 300 dpi

Kerro kansainvälisestä kulmasta, 
tutkimuksista, tuoteratkaisuista ja 
niihin liittyvistä komponenteista. 
Leipäteksti max. 220 merkkiä.
SAP koodi
Tuotenimi koko, allergeenit  
(ei EAN-koodia, eikä hintaa) 

KUVA ratkaisusta
• Esim. yksityiskohdasta, 

annos-, kattaus-, tuote-, 
tuoteryhmä- tai 
työvaihekuva

• Voi olla myös syvätty
• Tiedostomuoto jpg, eps, 

tiff, pdf, 300 dpi

Kerro kansainvälisestä kulmasta, 
tutkimuksista, tuoteratkaisuista ja 
niihin liittyvistä komponenteista. 
Leipäteksti max. 220 merkkiä.
SAP koodi
Tuotenimi koko, allergeenit  
(ei EAN-koodia, eikä hintaa) 

KUVA ratkaisusta
• Esim. yksityiskohdasta, 

annos-, kattaus-, tuote-, 
tuoteryhmä- tai 
työvaihekuva

• Voi olla myös syvätty
• Tiedostomuoto jpg, eps, 

tiff, pdf, 300 dpi

Kerro kansainvälisestä kulmasta, 
tutkimuksista, tuoteratkaisuista ja 
niihin liittyvistä komponenteista. 
Leipäteksti max. 220 merkkiä.
SAP koodi
Tuotenimi koko, allergeenit  
(ei EAN-koodia, eikä hintaa) 

KUVA ratkaisusta
• Esim. yksityiskohdasta, 

annos-, kattaus-, tuote-, 
tuoteryhmä- tai 
työvaihekuva

• Voi olla myös syvätty
• Tiedostomuoto jpg, eps, 

tiff, pdf, 300 dpi

Kerro kansainvälisestä kulmasta, 
tutkimuksista, tuoteratkaisuista ja 
niihin liittyvistä komponenteista. 
Leipäteksti max. 220 merkkiä.
SAP koodi
Tuotenimi koko, allergeenit  
(ei EAN-koodia, eikä hintaa) 

CASUAL & DINING AUKEAMA

1/1

2/1

Prosentti x.x.–x.x.202210

CASUAL & Dining

Lue lisää: verkko-osoite.fi

Kerro yrityksesi parhaista arjen ylä-
puolella olevista Casual & dining  
-ratkaisuista, teemaa tukevista ide-
oista, sesongin raaka-aineista sekä 
liike toimintaa tukevista vastuullisuus-
teoista ja -ideoista. Ingressi ja leipä-
teksti max. 600 merkkiä. 

Voluptates ercit rem et utate nonsequ aera-
tum quo blaut a voluptatem acit facerum, 
ut occatur?
   Ut adita velent expeditis maios eum sintiate 
volorum vid molor sed moleste nonsenis deri 
ut qui ipsam erionsed qui dolor as exceperia 
voluptatio verrupt aquuntem ero cuptat.
Ovitatas sitatur? Ullist occum atiumquasit.

      CASUAL & DINING  
otsikko max. 40 merkkiä

CASUAL & DINING SIVU

YHTEISTYÖKUMPPANIN
LOGO 
jpg, eps, ai, tiff, png

YHTEISTYÖKUMPPANIN 
BRÄNDIVÄRI CMYK, RGB

Kerro kansainvälisestä kulmasta, 
tutkimuksista, tuoteratkaisuista ja 
niihin liittyvistä komponenteista. 
Leipäteksti max. 220 merkkiä.
SAP koodi
Tuotenimi koko, allergeenit  
(ei EAN-koodia, eikä hintaa) 

ASIAKASHYÖDYT JA KÄYTTÖVINKIT
1. Asiakashyöty tai käyttövinkki
2. Asiakashyöty tai käyttövinkki 
3. Asiakashyöty tai käyttövinkki  
4. Asiakashyöty tai käyttövinkki  

Asiakashyödyt ja ideat max. 600 merkkiä 
eum sintiate volorum vid molor sed moleste 
nonsenis deri ut qui ipsam erionsed qui dolor 
as exceperia voluptatio verrupt aquuntem 
ero cuptat.
Ovitatas sitatur? Ullist occum atiumquasit 
magnis re sandem ipsae naturiat fugiam ut a 
quam, con re coreseque non estrum fugiatus 
se nis velenis truptium etum eaquoss usanis.
   Pel elecuste omnima ditates intur sendae 
se nis velenis truptium etum eaquoss usanis.

UUDET IDEAT 
Kerro ratkaisuun liittyvästä ideasta, 
yksityiskohdasta tai kilpailuedusta. 
Max. 150 merkkiä. 

Prosentti x.x.–x.x.20228 9

CASUAL & Dining

Kerro yrityksesi parhaista arjen yläpuolella 
olevista Casual & dining -ratkaisuista, teemaa 
tukevista ideoista, sesongin raaka-aineista se-
kä liiketoimintaa tukevista vastuullisuusteoista 
ja -ideoista. Ingressi ja leipäteksti max. 1000 
merkkiä.

Voluptates ercit rem et utate nonsequ aeratum quo 
blaut a voluptatem acit facerum, 
ut occatur? llist occum atiumquasit magnis re sandem 
ipsae naturiat fugiam ut a quam.
   Ut adita velent expeditis maios eum sintiate volo-
rum vid molor sed moleste nonsenis deri ut qui ipsam 
erionsed qui dolor as exceperia voluptatio verrupt 
aquuntem ero cuptat.
   Ovitatas sitatur? Ullist occum atiumquasit magnis re 
sandem ipsae naturiat fugiam ut a quam, con re core-
seque non estrum fugiatus se nis velenis truptium 
etum eaquoss usanis.
    Ovitatas sitatur? Ullist occum atiumquasit magnis 
re sandem ipsae naturiat fugiam ut a quam, con re 
coreseque non estrum fugiatus se nis velenis truptium 
etum eaquoss usanis.

     CASUAL & DINING 
otsikko max. 50 merkkiä

Lue lisää: verkko-osoite.fi

YHTEISTYÖKUMPPANIN
LOGO 
jpg, eps, ai, tiff, png

YHTEISTYÖKUMPPANIN
LOGO 
jpg, eps, ai, tiff, pngCASUAL & DINING AUKEAMA

YHTEISTYÖKUMPPANIN 
BRÄNDIVÄRI CMYK, RGB

UUSIA TUULIA 
Kerro ratkaisuun liittyvästä 
ideasta, yksityiskohdasta tai 
kilpailuedusta. Max. 150 
merkkiä. 

Kerro kansainvälisestä kulmasta, 
tutkimuksista, tuoteratkaisuista ja 
niihin liittyvistä komponenteista. 
Leipäteksti max. 220 merkkiä.
SAP koodi
Tuotenimi koko, allergeenit  
(ei EAN-koodia, eikä hintaa) 

Kerro kansainvälisestä kulmasta, 
tutkimuksista, tuoteratkaisuista ja 
niihin liittyvistä komponenteista. 
Leipäteksti max. 220 merkkiä.
SAP koodi
Tuotenimi koko, allergeenit  
(ei EAN-koodia, eikä hintaa) 

Kerro kansainvälisestä kulmasta, 
tutkimuksista, tuoteratkaisuista ja 
niihin liittyvistä komponenteista. 
Leipäteksti max. 220 merkkiä.
SAP koodi
Tuotenimi koko, allergeenit  
(ei EAN-koodia, eikä hintaa) 

CASUAL & DINING AUKEAMA

YHTEISTYÖKUMPPANIN 
BRÄNDIVÄRI CMYK, RGB

Kerro kansainvälisestä kulmasta, tut-
kimuksista, tuoteratkaisuista ja niihin 
liittyvistä komponenteista. Leipäteksti 
max. 220 merkkiä.
SAP koodi
Tuotenimi koko, allergeenit  
(ei EAN-koodia, eikä hintaa) 

1/1

2/1
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CASUAL & Dining
- aukeaman merkkimäärät

CASUAL & Dining  
- 1 sivun merkkimäärät
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Aukeaman vasen sivu:
- Otsikko 50 merkkiä, ingressi ja leipäteksti 1700 merkkiä.
- Ratkaisun komponentti à 220 merkkiä.
- Vinkki- ja nostoteksti 150 merkkiä.
Aukeaman oikea sivu:
- Kainalotekstin otsikko 30 merkkiä, ingressi, leipäteksti ja luettelo 

1000 merkkiä.
- Ratkaisun otsikko 30 merkkiä ja 3 x komponentia à 220 merkkiä.
- Vinkki- tai nostoteksti 150 merkkiä.

1 Sivu:
- Otsikko 50 merkkiä, ingressi, leipäteksti ja luettelo 1150 

merkkiä.
- Ratkaisun 2 x komponenttia à 220 merkkiä.
- Vinkki- tai nostoteksti 150 merkkiä.

Aukeaman vasen sivu:
- Otsikko 50 merkkiä, ingressi ja leipäteksti 1000 merkkiä.
- Ratkaisun komponentti 220 merkkiä.
Aukeaman oikea sivu:
- Ratkaisun 3 x komponentia à 220 merkkiä.
- Vinkki- tai nostoteksti  150 merkkiä.

1 Sivu:
- Otsikko 50 merkkiä, ingressi, leipäteksti ja luettelo 1250 

merkkiä.
- Ratkaisun komponentti 220 merkkiä.
- Vinkki- tai nostoteksti  150 merkkiä.

CAFE & Vitriini
- aukeaman merkkimäärät

CAFE & Vitriini
- 1 sivun merkkimäärät

MEDIAKORTTI 2023
ProS€ntti
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FAST'n  Good

Lue lisää: verkko-osoite.fi

IDEOITA JA RATKAISUJA 
max. 40 merkkiä

FAST'N  GOOD SIVU

YHTEISTYÖKUMPPANIN
LOGO 
jpg, eps, ai, tiff, png

YHTEISTYÖKUMPPANIN 
BRÄNDIVÄRI CMYK, RGB

Kerro uusista ideoista, nosta kansain-
välisiä trendejä ja ideoita nopeaan ruo-
kailuun. Ingressi ja leipäteksti max. 550 
merkkiä.

Voluptates ercit rem et utate nonsequ aera-
tum quo blaut a voluptatem acit facerum, 
ut occatur?
   Ut adita velent expeditis maios eum sintiate 
volorum vid molor sed moleste nonsenis deri 
ut qui ipsam erionsed qui dolor as exceperia 
voluptatio verrupt aquuntem ero cuptat.
Ovitatas sitatur? Ullist occum atiumquasit 
magnis re sandem ipsae naturiat fugiam ut a 
quam, con re coreseque non estrum fugiatus 
se nis velenis truptium etum.

ASIAKASHYÖDYT JA KÄYTTÖVINKIT
1. Asiakashyöty tai käyttövinkki
2. Asiakashyöty tai käyttövinkki 
3. Asiakashyöty tai käyttövinkki  
4. Asiakashyöty tai käyttövinkki  

Asiakashyödyt ja ideat max. 600 merkkiä 
eum sintiate volorum vid molor sed moleste 
nonsenis deri ut qui ipsam erionsed qui dolor 
as exceperia voluptatio verrupt aquuntem 
ero cuptat.
Ovitatas sitatur? Ullist occum atiumquasit 
magnis re sandem ipsae naturiat fugiam ut a 
quam, con re coreseque non estrum fugiatus 
se nis velenis truptium etum eaquoss usanis.
   Pel elecuste omnima ditates intur sendae.

Kerro ratkaisuun liittyvistä kompo-
nenteista. Leipäteksti max. 220 
merkkiä.
SAP koodi
Tuotenimi  
koko, allergeenit  
(ei EAN-koodia,  
eikä hintaa) 

Kerro ratkaisuun liittyvistä kompo-
nenteista. Leipäteksti max. 220 
merkkiä.
SAP koodi
Tuotenimi  
koko, allergeenit  
(ei EAN-koodia,  
eikä hintaa) 

NOSTO/VINKKI 
Kerro ratkaisuun liittyvästä ideasta, 
yksityiskohdasta tai kilpailuedusta. 
Max. 150 merkkiä. 

Prosentti x.x.–x.x.202216 17

Nopea syöminen kotona, ravintolassa 
tai liikkeessä on aikamme megatren-
di: siitä tulee vuosi vuodelta yhä suo-
situmpaa.
Voluptates ercit rem et utate nonsequ aera-
tum quo blaut a voluptatem acit facerum, 
ut occatur? llist occum atiumquasit magnis re 
sandem ipsae naturiat fugiam ut a quam.
   Ut adita velent expeditis maios eum sintiate 
volorum vid molor sed moleste nonsenis deri 
ut qui ipsam erionsed qui dolor as exceperia 
voluptatio verrupt aquuntem ero cuptat.
Ovitatas sitatur? Ullist occum atiumquasit 
magnis re sandem ipsae naturiat fugiam ut a 
quam, con re coreseque non estrum fugiatus 
se nis velenis truptium etum eaquoss usanis.
   Pel elecuste omnima ditates intur sendae 
nim ut abor as eumenihit, quiate nimusamdi-
gen dandandus alitisi de perchil ipid quis 
sam, que de eat eturesti aut volum quas adia 
volorum vid molor sed moleste nonsenis deri 
ut qui ipsam erionsed qui dolor. 

NOPEA SYÖMINEN on tätä päivää

FAST'n  Good

Lue lisää: verkko-osoite.fi

Ratkaisuja ja ideoita kainalo
Kerro uudistumisesta, erikoistuotteista 
ja/tai anna vinkkejä. Ingressi ja leipä-
teksti max. 1000 merkkiä.

Ideoita uudistumiseen
Voluptates ercit rem et utate nonsequ aera-
tum quo blaut a voluptatem acit facerum, 
ut occatur? llist occum atiumquasit magnis.

Inspiroidu trendeistä
Voluptates ercit rem et utate nonsequ aera-
tum quo blaut a voluptatem acit facerum, 
ut occatur? llist occum atiumquasit magnis.

Kehitä liikeideaa
Voluptates ercit rem et utate nonsequ aera-
tum quo blaut a voluptatem acit facerum, 
ut occatur? llist occum atiumquasit magnis re 
sandem ipsae naturiat fugiam ut a quam llist 
occum atiumquasit magnis re sandem ipsae.

FAST'N  GOOD AUKEAMA

YHTEISTYÖKUMPPANIN
LOGO 
jpg, eps, ai, tiff, png

YHTEISTYÖKUMPPANIN 
BRÄNDIVÄRI CMYK, RGB

1. Levitä majoneesi ja tomaattikastike mo-
lemmille puolikkaille, vaihe vaiheelta. Tuot-
teen esillepanosta, käsittelystä ja/tai valmis-
tuksesta. Leipäteksti max. 300 merkkiä. 
SAP koodi, jos tulee tuote
Majoneesi koko, allergeenit  
(ei EAN-koodia, eikä hintaa)

2. Salaatit, tomaatit ja sipulit asetellaan säm-
pylän hatun päälle. Tuotteen esillepanosta, 
käsittelystä ja/tai valmistuksesta. Leipäteksti 
max. 300 merkkiä. 
SAP koodi, jos tulee tuote
Salaatti koko, allergeenit  
(ei EAN-koodia, eikä hintaa)

3. Lisää mehevä pihvi viimeiseksi, kun ched-
dar on sulanut sen päälle. Kerro tuotteen esil-
lepanosta, käsittelystä ja/tai valmistuksesta. 
Leipäteksti max. 300 merkkiä. 
SAP koodi, jos tulee tuote
Cheddarjuusto koko, allergeenit  
(ei EAN-koodia, eikä hintaa)

NOSTO/VINKKI 
Kerro ratkaisuun liittyvästä trendik-
käästä ideasta, yksityiskohdasta tai 
kilpailuedusta. Max. 150 merkkiä. 

SÄMPYLÄLLÄ ON VÄLIÄ 
Kerro ratkaisuun liittyvästä ideasta, 
yksityiskohdasta tai kilpailuedusta. 
Max. 150 merkkiä. 

Kerro kansainvälisestä kulmasta tren-
deistä, tutkimuksista, tuoteratkaisuis-
ta ja niihin liittyvistä komponenteista. 
Leipäteksti max. 220 merkkiä.
SAP koodi
Burgerpihvi koko, allergeenit  
(ei EAN-koodia, eikä hintaa) 

Kokoa mehevä burgeri

FAST'N  GOOD AUKEAMA

1. 2. 3.

Prosentti x.x.–x.x.202220

OSTOSlistalle

Hyvä muistaa. Ideoita ja ratkaisuja ravintola-alan tarpeisiin. 
Ingressi ja leipäteksti max. 1000 merkkiä.

Idea rem et utate nonsequ aeratum quo blaut a voluptatem acit face-
rum, ut occatur? llist occum atiumquasit magnis re sandem ipsae natu-
riat fugiam.

Käyttöhyöty rem et utate nonsequ aeratum quo blaut a voluptatem acit 
facerum, ut occatur? llist occum atiumquasit magnis re sandem ipsae 
naturiat fugiam ut a quam.
 
Vastuullisuus rem et utate nonsequ aeratum quo blaut a voluptatem 
acit facerum, ut occatur? llist occum atiumquasit magnis re sandem ip-
sae.

Ratkaisu rem et utate nonsequ aeratum quo blaut a voluptatem acit 
facerum, ut occatur? llist occum atiumquasit magnis re sandem ipsae.

Helpota arkea rem et utate nonsequ aeratum quo blaut a voluptatem 
acit facerum, ut occatur? llist occum atiumquasit magnis re sandem ip-
sae.

Tärkeää rem et utate nonsequ aeratum quo blaut a voluptatem acit 
facerum, ut occatur? llist occum atiumquasit magnis re sandem ipsae.

MUITA RAVINTOLA-ALAAN 
LIITTYVIÄ ASIOITA 
otsikko max. 40 merkkiä

Lue lisää: verkko-osoite.fi

• KUVA ratkaisuun 
tarvittavasta osasta

• Esim. tuote- tai 
työvaihekuva

• Voi olla myös syvätty
• Tiedostomuoto jpg, eps, 

tiff, pdf, 300dpi

Kerro ideasta ja ratkaisusta vaihe 
vaiheelta. Leipäteksti max. 200 
merkkiä. 
SAP koodi, jos tulee tuote
Tuotenimi koko, allergeenit  
(ei EAN-koodia, eikä hintaa)

OSTOSLISTALLE SIVU

YHTEISTYÖKUMPPANIN
LOGO 
jpg, eps, ai, tiff, png

YHTEISTYÖKUMPPANIN 
BRÄNDIVÄRI CMYK, RGBOtsikko ratkaisulle ja/tai työvaiheille max. 60 merkkiä

Kerro ideasta ja ratkaisusta vaihe 
vaiheelta. Leipäteksti max. 200 
merkkiä. 
SAP koodi, jos tulee tuote
Tuotenimi koko, allergeenit  
(ei EAN-koodia, eikä hintaa)

Kerro ideasta ja ratkaisusta vaihe 
vaiheelta. Leipäteksti max. 200 
merkkiä. 
SAP koodi, jos tulee tuote
Tuotenimi koko, allergeenit  
(ei EAN-koodia, eikä hintaa)

1. 2. 3.
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Prosentti x.x.–x.x.202218

FAST'n  Good

Lue lisää: verkko-osoite.fi

IDEOITA JA RATKAISUJA 
max. 40 merkkiä

FAST'N  GOOD SIVU

YHTEISTYÖKUMPPANIN
LOGO 
jpg, eps, ai, tiff, png

YHTEISTYÖKUMPPANIN 
BRÄNDIVÄRI CMYK, RGB

Kerro uusista ideoista, nosta kansain-
välisiä trendejä ja ideoita nopeaan ruo-
kailuun. Ingressi ja leipäteksti max. 550 
merkkiä.

Voluptates ercit rem et utate nonsequ aera-
tum quo blaut a voluptatem acit facerum, 
ut occatur?
   Ut adita velent expeditis maios eum sintiate 
volorum vid molor sed moleste nonsenis deri 
ut qui ipsam erionsed qui dolor as exceperia 
voluptatio verrupt aquuntem ero cuptat.
Ovitatas sitatur? Ullist occum atiumquasit 
magnis re sandem ipsae naturiat fugiam ut a 
quam, con re coreseque non estrum fugiatus 
se nis velenis truptium etum.

ASIAKASHYÖDYT JA KÄYTTÖVINKIT
1. Asiakashyöty tai käyttövinkki
2. Asiakashyöty tai käyttövinkki 
3. Asiakashyöty tai käyttövinkki  
4. Asiakashyöty tai käyttövinkki  

Asiakashyödyt ja ideat max. 600 merkkiä 
eum sintiate volorum vid molor sed moleste 
nonsenis deri ut qui ipsam erionsed qui dolor 
as exceperia voluptatio verrupt aquuntem 
ero cuptat.
Ovitatas sitatur? Ullist occum atiumquasit 
magnis re sandem ipsae naturiat fugiam ut a 
quam, con re coreseque non estrum fugiatus 
se nis velenis truptium etum eaquoss usanis.
   Pel elecuste omnima ditates intur sendae.

Kerro ratkaisuun liittyvistä kompo-
nenteista. Leipäteksti max. 220 
merkkiä.
SAP koodi
Tuotenimi  
koko, allergeenit  
(ei EAN-koodia,  
eikä hintaa) 

KUVA ratkaisusta, ideasta 
ja inspiraatiosta
• Esim. esillepano-, 

annos-, kattaus-, tuote-, 
tuoteryhmä- tai 
työvaihekuva

• Voi olla myös syvätty
• Tiedostomuoto jpg, eps, 

tiff, pdf, 300 dpi

Kerro ratkaisuun liittyvistä kompo-
nenteista. Leipäteksti max. 220 
merkkiä.
SAP koodi
Tuotenimi  
koko, allergeenit  
(ei EAN-koodia,  
eikä hintaa) 

KUVA ratkaisusta, ideasta 
ja inspiraatiosta
• Esim. esillepano-, 

annos-, kattaus-, tuote-, 
tuoteryhmä- tai 
työvaihekuva

• Voi olla myös syvätty
• Tiedostomuoto jpg, eps, 

tiff, pdf, 300 dpi

KUVA ratkaisusta ja/tai uudesta 
inspiroivasta ideasta
• Esim. tuotteen käsittelystä, 

esillepanosta
• Voi olla myös syvätty
• Tiedostomuoto jpg, eps, tiff, pdf, 

300 dpi

NOSTO/VINKKI 
Kerro ratkaisuun liittyvästä ideasta, 
yksityiskohdasta tai kilpailuedusta. 
Max. 150 merkkiä. 

Prosentti x.x.–x.x.202216 17

Kerro, miten uudistat markkinoita tren-
dikkäillä ja teemaa tukevilla ideoilla. In-
gressi ja leipäteksti max. 850 merkkiä. 

Voluptates ercit rem et utate nonsequ aera-
tum quo blaut a voluptatem acit facerum, 
ut occatur? llist occum atiumquasit magnis re 
sandem ipsae naturiat fugiam ut a quam.
   Ut adita velent expeditis maios eum sintiate 
volorum vid molor sed moleste nonsenis deri 
ut qui ipsam erionsed qui dolor as exceperia 
voluptatio verrupt aquuntem ero cuptat.
Ovitatas sitatur? Ullist occum atiumquasit 
magnis re sandem ipsae naturiat fugiam ut a 
quam, con re coreseque non estrum fugiatus 
se nis velenis truptium etum eaquoss usanis.
   Pel elecuste omnima ditates intur sendae 
nim ut abor as eumenihit, quiate nimusamdi-
gen dandandus alitisi de perchil ipid quis 
sam, que de eat eturesti aut volum quas adia 
comnienec expeditis maios eum sintiate 
volorum vid molor sed moleste nonsenis deri 
ut qui ipsam erionsed qui dolor. 

NOPEA RUOKAILU uudella tavalla ots. 40 merkkiä

FAST'n  Good

Lue lisää: verkko-osoite.fi

Ratkaisuja ja ideoita kainalo
Kerro uudistumisesta, erikoistuotteista 
ja/tai anna vinkkejä. Ingressi ja leipä-
teksti max. 1000 merkkiä.

Ideoita uudistumiseen
Voluptates ercit rem et utate nonsequ aera-
tum quo blaut a voluptatem acit facerum, 
ut occatur? llist occum atiumquasit magnis.

Inspiroidu trendeistä
Voluptates ercit rem et utate nonsequ aera-
tum quo blaut a voluptatem acit facerum, 
ut occatur? llist occum atiumquasit magnis.

Kehitä liikeideaa
Voluptates ercit rem et utate nonsequ aera-
tum quo blaut a voluptatem acit facerum, 
ut occatur? llist occum atiumquasit magnis re 
sandem ipsae naturiat fugiam ut a quam llist 
occum atiumquasit magnis re sandem ipsae.

FAST'N  GOOD AUKEAMA

YHTEISTYÖKUMPPANIN
LOGO 
jpg, eps, ai, tiff, png

YHTEISTYÖKUMPPANIN 
BRÄNDIVÄRI CMYK, RGB

KUVA inspiroivasta 
ratkaisusta ja/tai uudesta 
trendikkäästä ideasta
• Esim. annos-, kattaus-, 

tuote-, tuoteryhmä- tai 
työvaihekuva

• Voi olla myös syvätty
• Tiedostomuoto jpg, eps, 

tiff, pdf, 300 dpi

Kerro uusista ideoista ja trendikkäistä ratkai-
suista vaihe vaiheelta. Tuotteen esillepanosta, 
käsittelystä ja/tai valmistuksesta. Leipäteksti 
max. 300 merkkiä. 
SAP koodi, jos tulee tuote
Tuotenimi koko, allergeenit  
(ei EAN-koodia, eikä hintaa)

1. KUVA inspiroivasta 
ratkaisusta ja/tai uudesta 
trendikkäästä ideasta

• Esim. työvaihe-, annos-, 
kattaus-, tuote- tai 
tuoteryhmäkuva

• Voi olla myös syvätty
• Tiedostomuoto jpg, eps, 

tiff, pdf, 300 dpi

Kerro uusista ideoista ja trendikkäistä ratkai-
suista vaihe vaiheelta. Tuotteen esillepanosta, 
käsittelystä ja/tai valmistuksesta. Leipäteksti 
max. 300 merkkiä. 
SAP koodi, jos tulee tuote
Tuotenimi koko, allergeenit  
(ei EAN-koodia, eikä hintaa)

2. KUVA inspiroivasta 
ratkaisusta ja/tai uudesta 
trendikkäästä ideasta

• Esim. työvaihe-, annos-, 
kattaus-, tuote- tai 
tuoteryhmäkuva

• Voi olla myös syvätty
• Tiedostomuoto jpg, eps, 

tiff, pdf, 300 dpi

Kerro uusista ideoista ja trendikkäistä ratkai-
suista vaihe vaiheelta. Tuotteen esillepanosta, 
käsittelystä ja/tai valmistuksesta. Leipäteksti 
max. 300 merkkiä. 
SAP koodi, jos tulee tuote
Tuotenimi koko, allergeenit  
(ei EAN-koodia, eikä hintaa)

3. KUVA inspiroivasta 
ratkaisusta ja/tai uudesta 
trendikkäästä ideasta

• Esim. työvaihe-, annos-, 
kattaus-, tuote- tai 
tuoteryhmäkuva

• Voi olla myös syvätty
• Tiedostomuoto jpg, eps, 

tiff, pdf, 300 dpi

KUVA ratkaisusta ja/tai uudesta 
inspiroivasta ideasta
• Esim. tuotteen käsittelystä, 

esillepanosta
• Voi olla myös syvätty
• Tiedostomuoto jpg, eps, tiff, pdf, 

300 dpi

NOSTO/VINKKI 
Kerro ratkaisuun liittyvästä trendik-
käästä ideasta, yksityiskohdasta tai 
kilpailuedusta. Max. 150 merkkiä. NOSTO/VINKKI 

Kerro ratkaisuun liittyvästä ideasta, 
yksityiskohdasta tai kilpailuedusta. 
Max. 150 merkkiä. 

KUVA ratkaisusta ja/tai uudesta 
inspiroivasta ideasta valmistuksessa
• Esim. tuotteen käsittelystä, 

esillepanosta
• Voi olla myös syvätty
• Tiedostomuoto jpg, eps, tiff, pdf, 

300 dpi

Kerro kansainvälisestä kulmasta tren-
deistä, tutkimuksista, tuoteratkaisuis-
ta ja niihin liittyvistä komponenteista. 
Leipäteksti max. 220 merkkiä.
SAP koodi
Tuotenimi koko, allergeenit  
(ei EAN-koodia, eikä hintaa) 

Otsikko ratkaisun tai idean työvaiheille max. 60 merkkiä

FAST'N  GOOD AUKEAMA

Prosentti x.x.–x.x.202220

OSTOSlistalle

Hyvä muistaa. Ideoita ja ratkaisuja ravintola-alan tarpeisiin. 
Ingressi ja leipäteksti max. 1000 merkkiä.

Idea rem et utate nonsequ aeratum quo blaut a voluptatem acit face-
rum, ut occatur? llist occum atiumquasit magnis re sandem ipsae natu-
riat fugiam.

Käyttöhyöty rem et utate nonsequ aeratum quo blaut a voluptatem acit 
facerum, ut occatur? llist occum atiumquasit magnis re sandem ipsae 
naturiat fugiam ut a quam.
 
Vastuullisuus rem et utate nonsequ aeratum quo blaut a voluptatem 
acit facerum, ut occatur? llist occum atiumquasit magnis re sandem ip-
sae.

Ratkaisu rem et utate nonsequ aeratum quo blaut a voluptatem acit 
facerum, ut occatur? llist occum atiumquasit magnis re sandem ipsae.

Helpota arkea rem et utate nonsequ aeratum quo blaut a voluptatem 
acit facerum, ut occatur? llist occum atiumquasit magnis re sandem ip-
sae.

Tärkeää rem et utate nonsequ aeratum quo blaut a voluptatem acit 
facerum, ut occatur? llist occum atiumquasit magnis re sandem ipsae.

MUITA RAVINTOLA-ALAAN 
LIITTYVIÄ ASIOITA 
otsikko max. 40 merkkiä

Lue lisää: verkko-osoite.fi

• KUVA ratkaisuun 
tarvittavasta osasta

• Esim. tuote- tai 
työvaihekuva

• Voi olla myös syvätty
• Tiedostomuoto jpg, eps, 

tiff, pdf, 300dpi

Kerro ideasta ja ratkaisusta vaihe 
vaiheelta. Leipäteksti max. 200 
merkkiä. 
SAP koodi, jos tulee tuote
Tuotenimi koko, allergeenit  
(ei EAN-koodia, eikä hintaa)

1. KUVA ratkaisuun
• Esim. tuote- tai 

työvaihekuva
• Voi olla myös syvätty
• Tiedostomuoto jpg, eps, 

tiff, pdf, 300 dpi

2. KUVA ratkaisuun
• Esim. tuote- tai 

työvaihekuva
• Voi olla myös syvätty
• Tiedostomuoto jpg, eps, 

tiff, pdf, 300 dpi

3. KUVA ratkaisuun
• Esim. tuote- tai 

työvaihekuva
• Voi olla myös syvätty
• Tiedostomuoto jpg, eps, 

tiff, pdf, 300 dpi

KUVA ratkaisusta tai ratkaisuun 
tarvittavista osasta

• Esim. tuote- tai työvaihekuva
• Voi olla myös syvätty
• Tiedostomuoto jpg, eps, tiff, pdf, 

300 dpi

OSTOSLISTALLE SIVU

YHTEISTYÖKUMPPANIN
LOGO 
jpg, eps, ai, tiff, png

YHTEISTYÖKUMPPANIN 
BRÄNDIVÄRI CMYK, RGBOtsikko ratkaisulle ja/tai työvaiheille max. 60 merkkiä

NOSTO/VINKKI 
Kerro ratkaisuun liittyvästä ideasta, 
yksityiskohdasta tai kilpailuedusta. 
Max. 150 merkkiä. 

Kerro ideasta ja ratkaisusta vaihe 
vaiheelta. Leipäteksti max. 200 
merkkiä. 
SAP koodi, jos tulee tuote
Tuotenimi koko, allergeenit  
(ei EAN-koodia, eikä hintaa)

Kerro ideasta ja ratkaisusta vaihe 
vaiheelta. Leipäteksti max. 200 
merkkiä. 
SAP koodi, jos tulee tuote
Tuotenimi koko, allergeenit  
(ei EAN-koodia, eikä hintaa)
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FAST'n  Good 
- aukeaman merkkimäärät

FAST'n  Good  
- 1 sivun merkkimäärät

OSTOSlistalle 
- 1 sivun merkkimäärät
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Aukeaman vasen sivu:
- Otsikko 50 merkkiä, ingressi ja leipäteksti 850 merkkiä.
- Kainalotekstin otsikko, ingressi ja leipäteksti 700 merkkiä.
- Ratkaisun komponentti 220 merkkiä.
- Vinkki- tai nostoteksti 150 merkkiä.
Aukeaman oikea sivu:
- Ratkaisun 3 x komponentia à 220 merkkiä.
- Vinkki- tai nostoteksti 150 merkkiä.
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1 Sivu:
- Otsikko 40 merkkiä, ingressi, leipäteksti ja luettelo 

1150 merkkiä.
- Ratkaisun 2 x komponenttia à 220 merkkiä.
- Vinkki- tai nostoteksti 150 merkkiä.
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1 Sivu:
- Otsikko 40 merkkiä, ingressi, leipäteksti ja luettelo 

1000 merkkiä.
- Ratkaisun 3 x komponenttia à 220 merkkiä.
- Vinkki- tai nostoteksti 150 merkkiä.
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