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Perinteinen ja suuren suosion saavuttanut lähiruokatapahtuma Herkkujen 
Suomi on osa virallista Suomi 100 -ohjelmaa. Herkkujen Suomi & Syystober 
järjestetään Helsingin Rautatientorilla torstaista lauantaihin 3.–5.8.2017. 
Vapaa pääsy.

Monipuolinen tapahtuma 
Tarjoamme pienille ja keskisuurille elintarvikealan yrityksille mahdollisuuden tuotteiden ja ruoka-an-
nosten myyntiin. Näytteilleasettajiksi ovat tervetulleita myös suomalaisten laadukkaiden raaka-ainei-
den parissa työskentelevät yritykset ja yhteisöt. Tapahtumaan voi tulla myymään, maistattamaan ja 
esittelemään vaikkapa lähellä tuotettuja suomalaisia herkkuja, kiinnostavia uutuuksia, trendikästä 
luomua tai suomalaisia perinneherkkuja. Syystoberissa ruokateemana on laadukas suomalainen 
streetfood ja kotimaiset panimotuotteet. Ohjelmalavalla on tuttuun tapaan runsas ohjelmatarjonta. 

Brändiohjeistus laadun ja asianmukaisuuden varmistamiseksi
Herkkujen Suomi -tapahtumalle on laadittu brändiohjeistus laadun ja asianmukaisuuden varmista-
miseksi. Elintarvikkeiden myynnissä ja tarjoilussa tulee noudattaa brändiohjeistusta, jonka mukaan 
kaikki ruoka ja juoma on tehtävä suomalaisista raaka-aineista, jos niitä tuotetaan Suomessa.  

Käytä suomalaisia kasviksia, liha-, kala-, maito- ja viljatuotteita. Ulkomaalaisten raaka-aineiden käyt-
tö pitää olla perusteltua ja siitä pitää kertoa kuluttajille näkyvästi. Ruuan alkuperä ja reitti on oltava 
myyjälle ja tekijälleen itselleen selvä ja kuluttajille kerrottavissa. Tarkoitus on nimenomaan suosia 
oman maakunnan makuja ja suomalaisia raaka-aineita. Herkkujen Suomi on suomalaisten tuotteiden 
ja raaka-aineiden tapahtuma. Tuoreus on valttikortti. Pakasteiden käytöstä pitää kertoa kuluttajille 
näkyvästi.

Kun järjestäjänä valitsemme näytteilleasettajia, arvostamme hymyilevää Oiva-hymyhistoriaa ja muuta 
myönteistä kokemusta, toimijan uskottavaa sitoutumista brändiohjeistukseen ja laadukkaita tuotteita.



Paikkahinnat
Kaikkiin hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero (24 %) ja laskutuslisä 
5 eur/lasku. Koko alue on anniskelualuetta.

Järjestäjä hakee anniskelualueeksi koko tapahtuma-aluetta. Anniskelualueella 
(eli koko alueella) kaikki myynti tapahtuu luvanhaltijan (järjestäjän) kautta. Näytteille-
asettaja on velvollinen ilmoittamaan päivittäin päiväkohtaisen myynnin järjestäjän edustajalle, joka ra-
portoi tiedot valvontaviranomaiselle. Alkoholin myyntiä, tarjoilua ja anniskelua harjoittaa yksinoikeudella 
järjestäjä.

Ovatko tuotteet tarkoitettu paikan päällä syötäväksi ja juotavaksi?  

Osaston paikkamaksu määräytyy sen mukaan, myydäänkö osastolla paikan päällä syötäväksi ja juota-
vaksi tarkoitettuja tuotteita vai ei. Osastopaikan lisäksi järjestäjä ottaa bruttomyynnistä 10 %:n myynti-
provision, joka koskee paikan päällä syötäviä ja juotavia tuotteita. Myyntiprovisiota ei veloiteta tuotteista, 
jotka on tarkoitettu kotiin vietäviksi.  

Paikkamaksut, jos osastolla myydään jotakin paikan päällä syötävää tai juotavaa tuotetta:

• Pöytäpaikka 680 eur (sis. katettu myyntitila 2,5 x 3,5 m, sähkö max. 2 KW, pöytä 50 x 220 cm)
• Isommat osastot (≥ 12 m2) hintaan 67 eur / m2 (sis. katettu myyntitila ja sähkö max. 2 KW) 
• Matot, väliseinät ja muut kalusteet lisämaksusta
• Edellä mainittujen hintojen lisäksi veloitetaan bruttomyynnistä 10 %:n myyntiprovisio paikan päällä   
 syötävien ja juotavien tuotteiden osalta. 

Paikkamaksut, jos osastolla kaikki myynnissä olevat tuotteet ovat tarkoitettu kotiin vietäviksi:

• Pöytäpaikka 756 eur (sis. katettu myyntitila 2,5 x 3,5 m, sähkö max. 2 KW, pöytä 50 x 220 cm)
• Isommat osastot (≥ 12 m2) hintaan 74 eur / m2 (sis. katettu myyntitila ja sähkö max. 2 KW) 
• Matot, väliseinät ja muut kalusteet lisämaksusta
• Erillistä myyntiprovisiota ei veloiteta.

Voit valita ilman lisämaksua, sijaitseeko osastosi pitkien vai lyhyiden aukioloaikojen alueella.

Herkkujen Suomen aukioloajat:
torstaina 3.8.2017 klo 16.00  –20.00
perjantaina 4.8.2017 klo 10.00–20.00
lauantaina 5.8.2017 klo 10.00–19.00.
Syystober on avoinna päivittäin klo 01.00 saakka.

Lisätiedot
Osastopaikkoja on rajallinen määrä. Järjestäjä valitsee näytteilleasettajat. Järjestäjällä on oikeus hylätä 
näytteilleasettajan paikkahakemus syytä ilmoittamatta. Ilmoittautuminen tapahtuu erillisellä lomakkeella. 
Ilmoittautumislomakkeen yhteydessä on yleiset osallistumisehdot ja tarkemmat tiedot. 

Mikäli olet kiinnostunut osastopaikasta tai haluat lisätietoja, ota yhteyttä: 
Kimmo Härkönen p. 040 524 4363 tai kimmo.harkonen@jarjestys.fi  

Tervetuloa uudistettuun Herkkujen Suomeen!
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