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Ravintola Porin Suomalainen Klubi – Svenska Klubbenin
ravintolatoiminta siirtyy Fazerille
Ravintola Porin Suomalainen Klubi Svenska Klubben Oy ja Fazer Food Services Oy ovat
19.3.2014 allekirjoittaneet sopimuksen Ravintola Porin Suomalainen Klubi – Svenska
Klubbenin ravintolatoiminnan siirtämisestä kokonaisuudessaan Fazer Food Servicesille
28.4.2014 alkaen. Ravintolakiinteistön omistava Kiinteistö Oy Porin Klubi - Fastighets Ab
Klubben i Björneborg jatkaa vuokranantajana Fazer Food Services Oy:lle.
Porin kulttuurihistoriallisesti merkittävällä keskusta-alueella Etelärannassa sijaitseva
perinteikäs Ravintola Suomalainen Klubi – Svenska Klubben on jatkossa osa Fazer
Kokoukset ja Juhlat -ravintoloita ja juhlatiloja, jotka tarjoavat laadukkaita kokous-, tapahtumaja yritysjuhlapalveluita kautta maan. Ravintolan nykyinen henkilöstö jatkaa tehtävissään
vanhoina työntekijöinä.
”Olemme tyytyväisiä, että olemme löytäneet ravintolatoiminnan jatkajaksi laadukkaan
ravintola-alan ammattilaisen, jolla on paitsi pitkä historia ja kyky vaalia perinteitä, myös
vahvaa ammattiosaamista tämän päivän ravintolatoiminnan kehittämisestä monenlaisille
asiakasryhmille. Ravintola Suomalainen Klubi – Svenska Klubben on keskeinen osa Porin
ravintolahistoriaa ja tärkeä kohtaamispaikka monenlaisissa juhlatilaisuuksissa. Meille on
tärkeää, että Fazer haluaa säilyttää ravintolan tyylin ja arvokkaat perinteet”, kertovat Porin
Suomalaisen Klubin puheenjohtaja Teijo Virtanen ja Svenska Klubben puheenjohtaja JanHenrik Hollsten.
Fazer Kokoukset ja juhlat tarjoaa laadukkaita kokous-, tapahtuma- ja yritysjuhlapalveluita
maanlaajuisesti useissa eri kohteissaan. Fazerin yli 120-vuotinen historia kahvila- ja
ravintolamaailmassa sekä ylivertainen kokemus ensiluokkaisten palveluiden kehittäjänä ja
makuelämysten vaalijana luovat puitteet kehittää Ravintola Suomalainen Klubi – Svenska
Klubbenin palveluita entisestään ja jatkaa menestystarinaa perinteitä kunnioittaen.
”Ravintola Porin Suomalainen Klubi – Svenska Klubben täydentää hienosti ravintola- ja
juhlapalveluitamme Porin keskustassa. Haluamme kehittää klubitalon tarjontaa tuomalla
sinne tähän mennessä tunnetuksi tulleiden, menestyvien perinteiden lisäksi uusia
ravintolapalveluita, joilla klubitalolle saadaan nykyisten lisäksi uusia asiakasryhmiä”, kertoo
Fazer Food Servicesin toimitusjohtaja Jaana Korhola.
Fazer Kokoukset ja Juhlat on osa Fazeria, joka tarjoaa leipomo-, makeis- ja keksituotteita
sekä ruokailu-, ravintola- ja kahvilapalveluita kahdeksassa maassa. Yrityksen menestys on
perustamisestaan lähtien vuonna 1891 perustunut parhaaseen tuotteiden ja palvelun
laatuun, rakastettuihin brändeihin ja osaaviin ihmisiin. Tutustu tarkemmin Fazerin kokous- ja
juhlapalveluihin osoitteessa: www.fazer.fi/kokoukset.
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Fazer-konserni
Fazer on kansainvälinen perheyritys, joka tarjoaa leipomo-, makeis- ja keksituotteita sekä ruokailu-,
ravintola- ja kahvilapalveluita. Fazerilla on toimintaa kahdeksassa maassa ja vientiä yli 40 maahan.
Fazerin missio on luoda makuelämyksiä. Yrityksen menestys on sen perustamisesta lähtien vuonna
1891 perustunut parhaaseen tuotteiden ja palvelun laatuun, rakastettuihin brändeihin ja osaaviin
ihmisiin. Fazer noudattaa liiketoiminnassaan eettisiä periaatteita, jotka pohjautuvat yrityksen arvoihin
ja UN Global Compactin periaatteisiin. Fazer-konserni toimii kahdella liiketoiminta-alueella. Fazer
Brands on tunnettu maukkaista leipomotuotteista ja makeisista. Fazer Food Services tarjoaa hyvää
ruokaa ja asiakaskohtaisia palveluita sopimusruokailussa. Fazer-konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli
lähes 1,7 miljardia euroa ja yrityksessä työskentelee yli 15 000 henkeä.

