
Fazer Café -kahvilaketju laajenee Espoon Tapiolaan
Fazer avaa torstaina 16.3.2017 uuden Fazer Café -kahvilan kauppakeskus AINOAan, Espoon Tapiolaan. Järjestyksessä Suomen kahdestoista
Fazer Café jatkaa herkullista tarinaa, jonka Karl Fazer aloitti 125 vuotta sitten perustaessaan ranskalais-venäläisen konditoriansa Helsingin
Kluuvikadulle. 

Fazer Café AINOA on kahdestoista Fazer Café -kahvila 

Kauppakeskus AINOAn toisessa kerroksessa sijaitseva Fazer Café tarjoaa viikon jokaisena päivänä kauppakeskuksessa kävijöille makeita ja
suolaisia makuelämyksiä sekä laadukkaita käsinleivottuja leipiä ja leivonnaisia sekä suklaita. Kahvilan valikoimissa ovat myös erikoiskahvit,
itsetehdyt smoothiet sekä lounasvalikoima raikkaine salaatteineen.

”Olemme erittäin iloisia uudesta Fazer Café -kahvilasta upeassa, juuri valmistuneessa kauppakeskus AINOAssa. Järjestyksessä kahdestoista
Fazer Café tarjoaa perinteisiä ja moderneja makuelämyksiä sekä ainutlaatuista palvelua elävässä ja viihtyisässä miljöössä.”, iloitsee Fazer
Cafés -liiketoiminnan johtaja Miika Kostilainen. ”Palvelemme kahvila-asiakkaita kauppakeskuksen aukioloaikojen mukaisesti, seitsemänä
päivänä viikossa.”, Kostilainen jatkaa.

Fazer Café on perinteitä kunnioittava moderni kahvila

Fazerin 125-vuotinen perintö kietoutuu voimakkaasti kahvilaliiketoimintaan. Kahviloissa yhdistyvät makuelämykset ja ensiluokkainen palvelu.
Fazer Café -ketjun kahvilat ilahduttavat samoilla laadukkailla tuotteilla ja erinomaisella palvelulla kaikissa toimipisteissä. Fazer Café kahvilat
sijaitsevat pääkaupunkiseudun lisäksi Tampereella, Turussa ja Vaasassa.

Karl Fazer oli ennakkoluuloton sokerileipuri, jonka rohkeus ja yrittäjähenki ohjaavat edelleen yrityksen toimintaa. Fazer on perheyritys, joka
kuuntelee tarkasti asiakkaitaan, poimii tuoreita ideoita maailmalta sekä kehittää edelleen parhaita käytäntöjä. Fazer haluaa olla osa ihmisten
juhlahetkiä ja tehdä elämästä maukasta joka päivä.

Fazer Café AINOA, Kauppakeskus AINOA, Länsituulentie 7, 02100 Espoo

Aukioloajat: ma-pe 8–21, la 9–18, su 12–18

Lisätietoja:

Liiketoiminnan johtaja Miika Kostilainen, Fazer Cafés, miika.kostilainen@fazer.com ,puh. 040 486 9832

Tiedottaja Taina Lampela-Helin, Fazer-konserni, taina.lampela-helin@fazer.com, puh. 040 668 4600.

Fazerin mediapuhelin palvelee arkisin klo 8.00–16.00 puh. 040 668 2998

Verkkosivu: https://www.fazer.fi/kahvilat-ja-leipomot/fazer-cafe/kahvilat/fazer-cafe-ainoa-espoo/  #fazercafe #suomalaistahyvää

Painokelpoiset kuvat:
www.fazergroup.com/pictures, ”Media_Press”, ”Fazer Café AINOA Espoo

 

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. 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


