
Fazerin uusi vierailukeskus tarjoaa ainutlaatuisen elämyksen
Fazer rakentaa uuden elämyksellisen vierailukeskuksen tehdasalueelleen Vantaalle. Uusi keskus tulee laajentamaan Fazerin
vierailumarkkinoinnin kapasiteettia ja mahdollistaa yrityksen vierailumarkkinointikonseptin kehittämisen entistä
opetuksellisemmaksi brändikokemukseksi. 

Fazer on vastaanottanut vierailijoita tehdasalueelleen jo yli 60 vuoden ajan ja on aina ollut hyvin suosittu vierailukohde. Joka vuosi
noin 50 000 ihmistä vierailee Fazerilla, ja suurempikin määrä olisi kiinnostunut vierailusta. Suurin osa vierailijoista on suomalaisia
koululaisia ja opiskelijoita. Lisäksi kasvava määrä vierailijoita tulee Ruotsista, Venäjältä, Virosta ja Japanista.

Fazer on nyt tehnyt päätöksen uuden vierailukeskuksen rakentamisesta tarjotakseen paremmat puitteet tasaisesti kasvavalle
vierailijajoukollemme. Uusi keskus tarjoaa vierailijoille entistä elämyksellisemmän näyttelykokemuksen tutustuttamalla heidät mm.
Fazerin laajaan tuotevalikoimaan, pitkään historiaan, yritysvastuullisuuteen ja innovaatioihin. Vierailukeskus antaa Fazerille
mahdollisuuden olla jatkuvassa ja suorassa vuorovaikutuksessa kuluttajien kanssa sekä ottaa vastaan palautetta ja kehitysideoita.

“Fazerilla on pitkä perinne avoimesta vuorovaikutuksesta sidosryhmien kanssa. Me voimme tarjota asiakkaillemme,
kuluttajillemme ja sidosryhmillemme ainutlaatuisen elämyksen kutsumalla heidät vierailemaan pääkonttorillamme ja
tehdasalueellamme. Tilojemme sijainti pääkaupunkiseudulla mahdollistaa niiden helpon saavutettavuuden. Tähän asti emme ole
voineet ottaa vastaan kaikkia kiinnostuneita vierailijaryhmiä. Olen iloinen ja innoissani uuden vierailukeskuksen
rakentamispäätöksestä. Se tulee mahdollistamaan meille inspiroivan ja opetuksellisen brändikokemuksen luomisen”, sanoo
Christoph Vitzthum, Fazerin konsernijohtaja ja toimitusjohtaja.

“Vantaan kaupunki on hyvin tyytyväinen Fazerin päätökseen. Olemme varmoja siitä, että Fazer luo ainutlaatuisen brändielämyksen
ja houkuttelee vielä enemmän vierailijoita Vantaalle. Keskus tukee paikallista taloutta ja on myös erittäin tervetullut lisä perheille
suunnattuihin kohteisiimme”, sanoo Jose Valanta, Vantaan kaupungin elinkeinojohtaja.

Uuden vierailukeskuksen lisäksi Fazer rakentaa uuden kokouskeskuksen ja kunnostaa osia nykyisestä toimistorakennuksesta.
Uudet liikennejärjestelyt ja kokouskäytännöt alueella lisäävät turvallisuutta ja mahdollistavat kasvavan vierailijamäärän
sisäänpääsyn. Suomalainen yritys Arkkitehtitoimisto K2S Oy suunnittelee uudet rakennukset. Rakennustyöt alkavat syksyllä 2015,
ja vierailukeskus ja kokouskeskus ovat valmiita vuoden 2016 loppuun mennessä.

“Fazer on perheyritys, jolla on ollut tuotantoa Vantaalla 1950-luvulta lähtien. Vantaa on tärkeä alue meille. Haluamme myös muiden
vantaalaisten toimijoiden hyötyvän Fazerin kasvavasta vierailijamäärästä. Odotan mielenkiinnolla rakennusten suunnitelmien
näkemistä ja vielä enemmän vieraiden vastaanottamista uuteen keskukseemme”, sanoo Christoph Vitzthum.
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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 yli 40 maahan. Fazerin missio on luoda makuelämyksiä. Yrityksen menestys on sen perustamisesta
lähtien vuonna 1891 perustunut parhaaseen tuotteiden ja palvelun laatuun, rakastettuihin brändeihin, osaaviin ihmisiin ja vastuulliseen
toimintatapaan. Fazer haluaa, että elämä maistuisi hyvältä joka päivä. Fazer-konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli yli 1,6 miljardia euroa ja
yrityksessä työskentelee yli 15 000 henkeä. Fazer noudattaa liiketoiminnassaan eettisiä periaatteita, jotka pohjautuvat yrityksen arvoihin ja
YK:n Global Compactin periaatteisiin.
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