
 
 

 
 

Välkommen till hjärtat av Fazer 

Upplev välbekanta Fazer på ett nytt sätt – med alla sinnen 

Fazer Experience, Fazers besökscenter, öppnar den 1 oktober 2016 i Fagersta i Vanda. 

Detta internationella upplevelsecenter har byggts i Fazers kärna, på fabrikerna runt omkring 

pågår nämligen tillverkning av Fazers konfektyr, kex och bageriprodukter för fullt. Alla är 

välkomna till besökscentret för att uppleva Fazer på ett övergripande sätt, med alla sinnen. 

Det nya besökscentret är öppet för både grupper och enskilda besökare. I samma byggnad 

finns ett utställningsområde, ett Fazer Café och en butik.  

Fazer Experience erbjuder även mötestjänster och olika evenemang, allt från kock- och bakskolor 

till barnkalas. Genom det nya besökscentret vill Fazer erbjuda en allt mer äventyrlig och lärorik 

kundupplevelse. Besökscentret öppnas vid Fazers 125-årsjubileum som en fortsättning på 

traditionen med Fazers besöksverksamhet. Många besökare kommer ihåg sitt tidigare besök på 

Fazer. Denna upplevelse vill Fazer nu ta till en helt ny nivå. 

Fazer Experience bjuder på massor med intressanta upplevelser 

I besökscentret finns många fina möjligheter att uppleva och lära nytt. Man kan ordna ett roligt 

barnkalas där födelsedagsbarnet och gästerna får ta del av den intressanta utställningen och 

garnera muffins. Alla kalasgäster får en överraskningspåse från Fazer med sig hem efter kalaset. 

På besökscentret ordnas även olika evenemang och kurser, till exempel: 

 Bullskolan, där deltagarna under ledning av yrkesbagare får lära sig mer om bakning för 

hand och att baka söta bakverk genom traditionella metoder. Stämningen stiger i takt med 

att degarna jäser och deltagarna får ta sina bakverk med sig hem 

 

 Brödskolan, där deltagarna får lära sig att baka bröd av traditionell surdeg under ledning 

av Fazers egna bagarmästare. Brödet får en frasig skorpa och ett härligt mjukt innandöme 

– och en fantastisk smak, förstås. Deltagarna får ta de egenhändigt bakade bröden med sig 

hem. 

 

 Chokladskolan, där deltagarna får ett läckert informationspaket om choklad och 

gemensamma smakupplevelser. Under en timme får de lära sig mycket om chokladens 

resa från kakaoböna till choklad och smaka på olika kakaosorter under ledning av Fazers 

chokladexpert. 



 
 

 
 

 Kockskolan, där deltagarna tillreder en fantastisk fyrarättersmiddag tillsammans med 

Fazers köksmästare. Deltagarna får lära av de skickliga kockarna och kvällen avrundas 

med att de får njuta av de egenhändigt skapade smakupplevelserna.  

 

Avnjut delikatesserna på plats och köp hem favoriterna i fabriksbutiken 

I besökscentret finns, utöver utställningen,  Finlands tolfte Fazer Café och en butik. Caféet och 

butiken kan man besöka även utan inträdesbiljett. Fazer Café serverar söta och salta 

smakupplevelser samt exklusiva handgjorda bröd, chokladpraliner och bakverk. Caféet serverar 

också många specialkaffesorter och smoothies samt ett läckert lunchurval inklusive sallader och 

toasts. 

Fabriksbutiken i besökscentret är ett paradis för alla godisälskare. Där kan man köpa Fazer-

produkter med sig hem, allt från choklad till surskorpor och från bröllopsgodis till kex. Butiken säljer 

också unik design, till exempel handblåsta glasföremål som designats enkom för Fazer. Fazers 

produktnyheter lanseras från och med nu först i butiken i besökscentret. 

Mångsidiga möteslokaler och -tjänster 

Lokalerna i Fazer Experience erbjuder mångsidiga mötestjänster för mindre sällskap och även för 

grupper på upp till 180 personer. Lokalerna kan användas kreativt och kombineras på olika sätt. 

Man kan bland annat välja den rymliga Karl Fazer-salen, inspirerande Idea Bakery och 

takvåningen med glasväggar och terrass. Lokalerna är levande och intressanta – i centret finns det 

till exempel videoinstallationer och en grönskande takträdgård. I samband med möten kan man 

beställa olika smakupplevelser och även själv delta i aktiviteter, allt från chokladprovsmakning till 

mer koncentrationskrävande lektioner i matlagning och bakning under ledning av köksmästare. 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

 
 

Öppettider: 
Må-fr kl. 9–19   
Lö kl. 10–18   
Sö kl. 12–18  
                                          
Kontaktuppgifter: 
Fazer Besökscenter 
Fazersvägen 6 
01230 Vanda 
t. 040 6725252                         
www.visitfazer.com 
visitfazer@fazer.com  
  
Inträdesbiljetter: (guidad rundtur, 1 timme) 
Vuxna 12 € 
Studerande och pensionärer 10 € 
7-17-åriga barn 8 € 
Barn under 7 år och elev- och studentgrupper 
som bokat i förväg gratis 
Fritt inträde till Fazer Café och butiken 
 
Fazer Experience i siffrorFazer inledde besöksverksamhet för över 60 år sedan. 

• Fazers fabriksområde har haft cirka 50 000 besökare om året. 

• Det nya besökscentret har en area på 3 207 m2. Besökscentret samt Fazers nya 

huvudentré som öppnar lite senare och möteslokalerna har en area på totalt 5134 

m2. 

• Byggarbetsplatsen har som mest sysselsatt 150 personer. 

• Byggnadens stålstommar väger cirka 380 000 kg. 

• Betongmosaikgolvet i byggnaden har en area på totalt 2 320 m2. 

• Byggnadens fasader har 900 m2 glas. 

• Utställningsverken utgör en helhet på över 20 verk. 

• Besökscentret sysselsätter 22 personer på heltid 

 

 

 

http://www.visitfazer.com/

