
Fazer Cafés avaa uuden kahvilan Sanomataloon, Helsingin
ydinkeskustaan
Fazer avaa tiistaina 30.5.2017 uuden Fazer Café -kahvilan Sanomataloon, Helsingin ydinkeskustaan. Järjestyksessä Suomen kolmastoista ja
Helsingin kahdeksas Fazer Café jatkaa legendaarista tarinaa, jonka Karl Fazer aloitti 126 vuotta sitten perustaessaan ranskalais-venäläisen
konditoriansa Helsingin Kluuvikadulle. 

Keskeinen sijainti aivan kaupungin sydämessä

Uusi Fazer Café sijaitsee Sanomatalon ensimmäisessä kerroksessa Kansalaistorin, Musiikkitalon ja Nykytaiteen museo Kiasman välittömässä
läheisyydessä. Varsinkin Kansalaistorin yleisötapahtumien myötä alueesta on  tullut suosittu ajanvietto- ja kokoontumispaikka.

”Uuteen Fazer Cafe Sanomatalo -kahvilaan on helppo tulla kaikista ilmansuunnista nauttimaan perinteisiä ja moderneja makuelämyksiä.
Yksilöllinen asiakaspalvelu on meille täällä, kuten myös koko ketjussamme, kunnia-asia”, kertoo Fazer Cafés -liiketoiminnan johtaja Miika
Kostilainen.

Fazer Café Sanomatalo on auki viikon jokaisena päivänä. Se tarjoaa talossa työskenteleville ja siellä kävijöille monipuolisen valikoiman
makeita ja suolaisia elämyksiä sekä laadukkaita käsinleivottuja leipiä, leivonnaisia ja suklaita. Valikoimissa on myös erikoiskahvit ja -juomat
sekä raikkaat salaatit.

Raikkaita ja trendikkäitä raaka-aineita sekä uutuuksia

”Panostamme ensiluokkaisiin ja tuoreisiin raaka-aineisiin sekä käsillä tekemiseen. Esimerkkinä tästä ovat paikan päällä valmistettavat raikkaat
smoothiet, toteaa Kostilainen. ”Kuuntelemme myös asiakkaitamme tarkalla korvalla. Muun muassa kesän smoothie-maut on tehty kanta-
asiakkaiden äänestyksen pohjalta”.

Fazer Cafés -kahvilaketju on ainoa kahvilaketju, jonka valikoimissa on vuoden suomalaiseksi elintarvikkeeksi 2017 valittua nyhtökauraa, jota
on tarjolla ranskalaisella leivontaperinteellä leivotulla Grand Blanc-leivällä ja salaatin raaka-aineena. Kesän uutuusjuomia ovat Freakshake,
Cold Brew Chocolate ja  raikas Espresso Tonic.

Vastuullinen toiminta merkitsee yhä enemmän myös kahvilakävijälle     

Fazer Cafés pyrkii luomaan jokaisesta kahvilakäynnistä ainutlaatuisen elämyksen. Asiakkaat arvostavat yksilöllistä palvelua, heidän tarpeitaan
palvelevaa valikoimaa sekä miljöötä. Vastuullisuus on entistä suuremmassa roolissa.

”Vastuullisen kaakaon käytön lisäksi tarjoamme kahviloissamme muun muassa Fazer Blend ja Fazer Espresso Blend -kahveja, jotka ovat
vastuullisesti tuotettuja”, toteaa Kostilainen.

Fazerin 126-vuotinen perintö kietoutuu voimakkaasti kahvilaliiketoimintaan. Karl Fazer oli ennakkoluuloton sokerileipuri, jonka rohkeus ja
yrittäjähenki ohjaavat edelleen yrityksen toimintaa.

Fazer Café -kahvilat sijaitsevat pääkaupunkiseudun lisäksi Tampereella, Turussa ja Vaasassa.

Fazer Café Sanomatalo Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki

Aukioloajat: ma-pe 7.30–19, la 10–19, 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-sanomatalo/

#fazercafe #suomalaistahyvää

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 2016 oli 1,6 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


