KUTSU TUKUILLE

9.3.2016

Haluatteko saada valikoimiinne lisää paikallisia
tuotteita?

Tervetuloa Lähiruokaa HoReCa-tukuille
– tilaisuuteen 13.4.2016 klo 13.00
esittelemään toimintaanne ja
tutustumaan tuottajiin ja
elintarvikeyrittäjiin
Tilaisuus järjestetään Kokemäellä SataEdun tiloissa
(Suoratie 1, 32800 Kokemäki)
Tukkutoimijoilta odotetaan noin 5 minuutin esittelypuheenvuoroja. Ohjelma löytyy tämän kutsun lopusta.
Ilmoittautuminen 30.3.2016 mennessä: toimisto@pji.fi
tai Elina Suonpää, p. 0440 344 054.
Lähiruoan tuottajat ovat kiinnostuneita toimittamaan tuotteitaan myös
ammattikeittiöille. Jotta ammattikeittiöiden sekä HoReCa-tukkujen
lähiruoan kysyntä ja paikallisten yritysten tarjonta voivat kohdata, on
heidän tunnettava toinen toistensa toimintatavat nykyistä paremmin.
Tällä hetkellä toimitusketjussa tilauksen tekijän (ammattikeittiö),
tavarantoimittajan (elintarvikeyritys) ja keräilijän sekä kuljetuksen
(HoReCa-tukun) väliset toimintatavat eivät ole tuttuja toisilleen. Se
vaikeuttaa toiminnan kehittämistä, vaikka sekä ammattikeittiöissä
että tukuissa on halukkuutta ja kiinnostusta paikallisten
elintarvikkeiden
lisäämiselle
tarjonnassaan.
Infotilaisuuden
kohderyhmiä ovat elintarvikealan yritykset, ammattikeittiöt,
tukkukaupat ja sidosryhmät.

Satakunnasta - Sikses parasta
on tiedonvälityshanke, joka toimii
paikallisesti tuotetun ruoan
puolestapuhujana ja satakuntalaisen ruoan tunnettuuden
lisääjänä.
Hankkeessa edistetään erityisesti
paikallisten tuotteiden pääsyä eri
markkinakanaviin.
Hankkeessa ovat mukana
Satakunnan keskeiset
elintarvikealan kehittäjäorganisaatiot:
Pyhäjärvi-instituutti, Eura
(02) 838 0600, toimisto@pji.fi
www.pyhajarvi-instituutti.fi
Satafood Kehittämisyhdistys ry,
Huittinen
040 183 9995
satafood@satafood.net
www.satafood.net
ProAgria Länsi-Suomi, Pori
020 747 2550
info.lansi@proagria.fi
www.proagria.fi/lansi
Hankkeen rahoitus tulee MannerSuomen maaseudun
kehittämisohjelmasta Satakunnan
ELY-keskuksen kautta.

OHJELMA
13.00 Tervetuloa
Teija Kirkkala, Pyhäjärvi-instituutti
13.10 Miten toimin HoReCa-tukkujen kanssa?
Päivi Töyli, Turun yliopisto
13.30 Tuotekortti tutuksi
Marko Jori, Pyhäjärvi-instituutti
13.45 GS1 Golli modernisoi pk-yrityksen tilaustoimitusketjun
Mikko Luokkamäki, GS1 Finland
14.15 Tukkutoimijoiden esittely
15.00 Kahvitarjoilu
15.15 Tuote-esittelytilaisuus sekä vapaata
verkostoitumista tukkukaupan, ammattikeittiöiden
sekä elintarvikeyrittäjien kesken.
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