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Fazer Café Poriin SuomiAreena- ja Pori Jazz -tapahtumien ajaksi 
 
Fazer avaa heinäkuussa kaikkien aikojen ensimmäisen pop up -kahvilansa Poriin 
Pohjoiskauppatorille. Fazer Café on avoinna SuomiAreenan ja Pori Jazzin ajan 10.–
19.7. ja tarjoaa herkullisten kahvilaelämysten lisäksi yhteiskunnallisia tapahtumia 
SuomiAreenan tapahtumavieraille.  

Heinäkuun toisella viikolla Fazer avaa Fazer Cafén Poriin, joka toimii kesäisen Suomen 
keskipisteenä SuomiAreenan ja Pori Jazzin ajan 10.–19.7. Fazer Café sijaitsee keskellä 
kaupunkia Pohjoiskauppatorin laidalla ja tarjoaa tuttuja Fazer-klassikoita, herkullisia 
leivonnaisia, leipiä ja virkistäviä välipaloja. Kahvilaa suunnitellessa on ajateltu erityisesti 
SuomiAreenan tapahtumavieraita.  

”Kahvilaan ovat tervetulleita kaikki kesäisestä Porista nauttivat, niin paikalliset, lomailijat 
kuin tapahtumavieraatkin. Mutta koska olemme SuomiAreenan ansiosta yhteiskunnallisen 
keskustelun ytimessä, suunnittelimme kahvilan, joka on myös kohtaamis- ja 
tapahtumapaikka yrityksille ja tapahtumaan osallistuville. Kahvilassa on hyvä jatkaa 
mielenkiintoista keskustelua kahvikupposen ääressä tai sopia erillinen tapaaminen vaikka 
sidosryhmien kanssa”, kuvailee Fazer Cafés -liiketoiminnan vetäjä Kristian Helanne.  

Fazer Café on tapahtumien keskipisteessä Porissa 

SuomiAreenan tämän vuoden teemana on koulutus. Osana tapahtumaa, Fazerin 
kahvilassa järjestetään sekä Fazerin omia että muiden tahojen isännöimiä 
keskustelutilaisuuksia. Esimerkiksi keskiviikkona 15.7. Fazer järjestää kahvilassa 
paneelikeskustelun, jossa alan johtavat asiantuntijat keskustelevat laadukkaan ruuan 
roolista muistin ja keskittymiskyvyn edistäjänä sekä oppimistulosten parantajana.  

”Ruoka puhuttaa ihmisiä enemmän kuin koskaan, ja meille on äärimmäisen tärkeää 
osallistua ja ylläpitää yhteiskunnallista keskustelua ruuan ympärillä. SuomiAreena on 
tärkeä tapahtuma ja siksi halusimme olla aiheen tiimoilta näkyvästi läsnä Porissa, jonne 
myös Fazerin konsernijohtoa saapuu osallistuakseen keskusteluihin”, Fazerin viestintä- ja 
brändijohtaja Ulrika Romantschuk kertoo. 

Kahvilan aukioloajat: 10.–14.7. klo 10-20, 15.–19.7. klo 8.30-24 

Lisätietoja: 

Liisa Eerola, Director, Confectionery Communications & Group Partnerships, Fazer-
konserni, p. 044 710 8860 
 



     
 
 
 
 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fazer.com 
 
Verkkosivu www.fazer.fi/cafepori  
Fazer café Porissa: Pohjoiskauppatori 3 
 
Painokelpoiset kuvia Fazer Café -konseptista: 
www.fazergroup.com/pictures, ”Media_Press”, ”Fazer Café Porissa” 

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 Global Compactin 
periaatteisiin. 
 
Kun haluatte hyvää 
 


