
Det traditionella och mycket populära närmatsevenemanget Delikatessernas 
Finland är en del av det offi ciella Finland 100 -programmet. Delikatessernas 
Finland & Syystober ordnas på Järnvägstorget i Helsingfors från torsdag till 
lördag 3–5.8.2017. Fritt inträde.

Mångsidigt evenemang 
Vi erbjuder små och medelstora företag i livsmedelsbranschen möjlighet att sälja produkter och 
matportioner. Vi välkomnar också företag och organisationer som arbetar med högklassiga fi nländs-
ka råvaror som utställare. Till evenemanget kan man komma för att sälja, bjuda på smakprover av 
och presentera närproducerade fi nländska delikatesser, intressanta nyheter, trendiga ekoproduk-
ter eller traditionella fi nländska delikatesser. På ölevenemanget Syystober är mattemat högklassig 
fi nländsk streetfood och inhemska bryggeriprodukter. Programutbudet på estraden är som vanligt 
rikligt.

Varumärkesanvisningar för att säkerställa kvalitet och saklighet
Vi har utarbetat varumärkesanvisningar för att säkerställa att evenemanget Delikatessernas Finland 
är högklassigt och sakligt. Anvisningarna bör följas vid försäljning och servering av livsmedel så att 
all mat och dryck som serveras ska vara framställd av fi nländska råvaror om sådana producera i 
Finland. 

Använd fi nländska grönsaker, kött-, fi sk-, mjölk- och spannmålsprodukter. Användningen av utländs-
ka råvaror bör motiveras och om sådana har använts bör konsumenterna informeras synligt om 
saken. Försäljaren och producenten ska känna till matens ursprung och väg och kunna berätta om 
den för konsumenten. Avsikten är uttryckligen att gynna det egna landskapets smaker och fi nländs-
ka råvaror. Delikatessernas Finland är ett evenemang för fi nländska produkter och råvaror. Färskhet 
är ett trumfkort. Om man har använt djupfrysta produkter bör konsumenternas informeras synligt 
om saken.

När vi som arrangör väljer utställare värdesätter vi en leende Oiva-historik och andra positiva er-
farenheter samt aktörer som på ett trovärdigt sätt förbinder sig att iaktta varumärkesanvisningarna 
och högklassiga produkter.
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Priser
Till alla priser tillkommer gällande mervärdesskatt (24 %) och faktureringstillägg 5 euro/faktura. Hela 
området är utskänkningsområde.

Arrangören ansöker om utskänkningstillstånd för hela evenemangsområdet. All försäljning på utskänk-
ningsområdet (alltså på hela området) sker via tillståndshavaren (arrangören). Utställaren är skyldig att 
dagligen meddela dagsförsäljningen till arrangörens företrädare som rapporterar till tillsynsmyndighe-
ten. Arrangören har ensamrätt till försäljning, servering och utskänkning av alkohol.

Är produkterna avsedda att ätas och drickas på plats?  

Platsavgiften för en avdelning bestäms enligt om man säljer produkter som är avsedda att ätas och 
drickas på plats eller inte. Förutom platsavgiften tar arrangören ut en försäljningsprovision, som är 
10 % av bruttoförsäljningen, och som gäller produkter som äts och dricks på plats. Försäljningsprovi-
sion tas inte ut för produkter som är avsedda att tas med hem.  

Platsavgifter, om det på avdelningen säljs produkter som är avsedda att ätas och drickas på plats: 

• Bordsplats 680 euro (inkl. täckt försäljningsplats 2,5 x 3,5 m, el max. 2 KW, bord 50 x 220 cm)
• Större avdelningar (≥ 12 m2) till priset 67 eur / m2 (inkl. täckt försäljningsplats och el max. 2 KW) 
• Mattor, mellanväggar och annan inredning mot tilläggsavgift
• Utöver de ovannämnda priserna tas en försäljningsprovision som är 10 % av bruttoförsäljningen i 
 fråga om produkter som äts och dricks på plats. 

Platsavgifter, om alla produkter som säljs på avdelningen är avsedda att tas med hem:

• Bordsplats 756 euro (inkl. täckt försäljningsplats 2,5 x 3,5 m, el max. 2 KW, bord 50 x 220 cm)
• Större avdelningar (≥ 12 m2) till priset 74 eur / m2 (inkl. täckt försäljningsplats och el max. 2 KW) 
• Mattor, mellanväggar och annan inredning mot tilläggsavgift
• Ingen separat försäljningsprovision tas ut.

Du kan utan tilläggsavgift välja om du vill ha din avdelning placerad på området med långa eller 
korta öppettider.

Delikatessernas Finland håller öppet:
torsdag 3.8.2017 kl. 16.00  –20.00
fredag 4.8.2017 kl. 10.00–20.00
lördag 5.8.2017 kl. 10.00–19.00.
Syystober-området är öppet varje dag till klockan 01.00.

Tilläggsuppgifter
Antalet platser är begränsat. Arrangören väljer utställarna. Arrangören har rätt att avslå en utställarens 
platsansökan utan att ange orsak. Anmälan sker på en separat blankett. Allmänna villkor för deltagande 
och närmare uppgifter lämnas i samband med anmälningsblanketten.

Om du är intresserad av en plats eller vill ha mer information, kontakta:
Mia Wikström, SLC:s informatör, tfn 050 3553213 eller mia.wikstrom@slc.fi 

Välkommen till förnyade Delikatessernas Finland!
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