
Fazer Café Poriin SuomiAreena- ja Pori Jazz -tapahtumien ajaksi
Fazer avaa heinäkuussa jälleen pop up -kahvilan Poriin. Tänä vuonna kahvila sijaitsee osoitteessa Yrjönkatu 12, Itäpuiston
kulmassa. Fazer Café on avoinna SuomiAreenan ja Pori Jazzin aikana 11.–17.7. ja tarjoaa herkullisten kahvilaelämysten lisäksi
yhteiskunnallisia tapahtumia SuomiAreenan tapahtumavieraille. 

Heinäkuun toisella viikolla Fazer avaa Fazer Cafén Poriin, joka toimii kesäisen Suomen keskipisteenä SuomiAreenan ja Pori Jazzin ajan. Fazer
Café sijaitsee keskeisellä paikalla Yrjönkadun ja Itäpuiston risteyksessä. Tarjolla on tuttuja Fazer-klassikoita, herkullisia leivonnaisia, leipiä,
lounasta ja virkistäviä välipaloja ja juomia. Kahvilaa suunnitellessa on ajateltu erityisesti SuomiAreenan tapahtumavieraita.

”Halusimme tuoda Poriin aidon Fazer Cafén, joka on samalla kohtaamis- ja tapahtumapaikka tapahtumaan osallistuville. Kahvilasta on hyvä
ottaa vauhtia tulevaan päivään hyvällä aamiaisella tai jatkaa keskustelua päivän päätteeksi kahvikupin ääressä. Kahvilaan ovat tervetulleita
kaikki kesäisestä Porista nauttivat, niin paikalliset, lomailijat kuin tapahtumavieraatkin”, kuvailee Fazer Cafés -liiketoiminnan johtaja Miika
Kostilainen.

Fazer Café on tapahtumien keskipisteessä Porissa

SuomiAreenan tämän vuoden teemana on suomalainen työ ja kansalaisjärjestötoiminta. Osana tapahtumaa, Fazerin kahvilassa järjestetään
sekä Fazerin oma että muiden tahojen isännöimiä tilaisuuksia. Keskiviikkona 13.7. klo 10 Fazer järjestää tilaisuuden, jossa paljastetaan
yrityksen lahja vuonna 2017 sata vuotta täyttävälle Suomelle. Tilaisuudessa ovat mukana keskustelemassa suomalaisesta työstä Fazerin
konsernijohtaja Christoph Vitzthumin lisäksi opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen, ammattiliitto PAM:in puheenjohtaja Ann
Selin, Helsingin Diakonissalaitoksen toimitusjohtaja Olli Holmström, Kynnys ry:n puheenjohtaja Amu Urhonen  sekä Startup Refugees
–verkoston perustaja Riku Rantala. Tapahtumaviikolla tiistaina ja perjantaina klo 11–17 Kuluttajaliitto järjestää kahvilassa mahdollisuuden
osallistua kansalliseen hävikkikilpailuun, joka tähtää hyvien ideoiden jakamiseen ja sitä kautta ruokahävikin vähenemiseen koko
ruokaketjussa. Torstaina 14.7. klo 11.30 Helsingin Diakonissalaitos kutsuu SuomiAreenan kävijät mukaan puhkaisemaan omat
maahanmuuttoon liittyvät asennekuplansa.

”Tulevana syksynä tulee kuluneeksi 125 vuotta siitä kun nuori ja rohkea Karl Fazer perusti ensimmäisen kahvilansa Helsingin Kluuvikadulle.
Kahviloilla on kautta historian ollut rooli yhteiskunnallisen keskustelun näyttämöinä. SuomiAreena on merkittävä tapahtuma ja siksi halusimme
olla näkyvästi läsnä myös tänä vuonna Porissa”, Fazerin viestintä- ja brändijohtaja Ulrika Romantschuk kertoo.

Pop up -kahvilan toisessa kerroksessa on myös 8-hengen kokoustila, jonka voi varata käyttöönsä. Tiedustelut: katja.steinby@fazer.com

Lisätietoja:

Liisa Eerola, Director, Confectionery Communications & Group Partnerships, Fazer-konserni, p. 044 710 8860

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fazer.com

Fazerin mediapuhelin palvelee arkisin klo 8-16, p. 040 668 2998

Fazer Café Porissa:

Yrjönkatu 12, 28100 Pori

Kahvilan aukioloajat: 11.–16.7. klo 8-21, 17.7. klo 9-16
Verkkosivulla lisätietoja ja ohjelma: www.fazer.fi/cafepori

#fazerporissa #125syytäjuhlaan #fazercafe #suomalaistahyvää

Painokelpoiset kuvia Fazer Café -konseptista:
www.fazergroup.com/pictures, ”Media_Press”, ”Fazer Café Porissa”

Fazer-konserni   

Fazer on kansainvälinen perheyritys, joka tarjoaa leipomo-, makeis- ja keksi- ja viljatuotteita sekä ruokailu- ja kahvilapalveluita. Fazerilla on
toimintaa kahdeksassa maassa ja vientiä noin 40 maahan. Fazerin missio on luoda makuelämyksiä. Fazerin menestys on sen perustamisesta
lähtien vuonna 1891 perustunut parhaaseen tuotteiden ja palvelun laatuun, rakastettuihin brändeihin, osaaviin ihmisiin ja vastuulliseen
toimintatapaan. Vuonna 2016 vietetään menestyksekkään Fazer-konsernin 125-vuotisjuhlavuotta ja tänä vuonna tulee myös kuluneeksi 150
vuotta sen perustajan Karl Fazerin syntymästä. Fazer-konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli yli 1,5 miljardia euroa ja yrityksessä työskentelee
lähes 15 000 henkeä. Fazer noudattaa liiketoiminnassaan eettisiä periaatteita, jotka pohjautuvat yrityksen arvoihin ja YK Global Compactin
periaatteisiin.

Kun haluatte hyvää  


