Helsingin uuden kaupunginmuseon Lasten
kaupunki -näyttelyssä vierailevien iloksi on
viereen Katariinankadulle auennut uusi
karkkikauppa. Sweet Storyn näyttävä
karkinvalmistusmenetelmä lumoaa
aikuisetkin.

Helsingin Torikortteleihin avataan ainutlaatuinen käsintehtyjen
sokerikarkkien karamellipaja, Sweet Story Candy Factory. Käsintehdyt
makeiset ja luomutuotteet ovat nykytrendinä Euroopassa. Sweet Story
Candy Factory erikoistuu ensisijaisesti käsintehtyihin makeisiin, joita
ei tavallisista kaupoista saa. Kaupastamme löytyy käsintehtyjen
karamellien lisäksi mm. käsintehty kuviosokeri. Jatkossa kaupan
valikoimaan lisätään erilaisia käsintehtyjä makeisia Suomesta ja
Pohjois-Euroopasta.
Yrityksen perustajien tavoitteena on näyttää esimerkkiä ja tuoda uusia ideoita
luomumakeisten valmistukseen. Yrityksessä kehitetään luonnonläheisiä makuja ja
halutaan tuoda pohjoismaista muotoiluajattelua myös syötävien tuotteiden pariin.
Kaupan sijainti asettaa korkeat vaatimukset liikkeen ulkonäölle ja sisällölle. Kauppa
toimii Helsingin kaupunginmuseon Lasten kaupunki -näyttelyn naapuritalossa, joten
kauppa on kohdistettu ensisijaisesti museossa vieraileville lapsiperheille.
Katariinankatu on suosittu reitti myös Helsingissä vieraileville turisteille, heitä ajatellen
kauppa haluaa tarjota elämyksiä ja persoonallisia matkamuistoja kotiin vietäväksi.
luoda hyvät muistot ja elämykset kaikenikäisille ja eri kulttuuritaustaisille ihmisille.
Sweet Story Candy Factoryn erikoisuutena ovat Muumi-teemaiset käsintehdyt
makeiset. Maailman ensimmäiset mustikanmakuiset Muumipeikko-karamellit tulevat
myyntiin avajaisissa. Muumi-teemaisten karamellien valikoimaa laajennetaan sekä
hahmojen että sesonkiteemojen osalta. Seuraavaksi lanseerataan Muumipeikko kuviosokeri.
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Sweet Story Candy Factory myy myös kuviosokeria, joka on tavallista sokeria, mutta se
saadaan muokattua mihin tahansa räätälöityyn muotoon salassa pidettävän teknologian
avulla. Avajaisissa kaupassamme on paikalla tämän teknologian kehittänyt kondiittori,
jota saa haastatella sokerin salaisuuksista.

Sweet Storyssa on mahdollisuus tilata karamelleja omilla kuvilla ja väreillä.
Käsintehdyt ja personoidut karamellit ovat uudenlainen ja erottuva liikelahjaidea.
Karamellien pienin tilausmäärä on 100 kg mutta kuviosokeria voi tilata hyvin pieniäkin
määriä. Trendikäs ja yksilöity sokeri voi kohottaa jopa pienen kahvilan imagoa.
Talvikaudella Sweet Story -karamellipajassa järjestetään karamellinvalmistusopetuksia
sekä lapsille että aikuisille, hääpareille ja muille herkkusuille.
Avajaisten ohjelma:
Keskiviikkona 8. kesäkuuta 2016 karamellipaja Sweet Story Candy Factory tulee
avaamaan ovensa Torikortteleissa sekä helsinkiläisille että kaupungissamme
vieraileville turisteille. Avajaisissa esitellään karamellinvalmistusta ja kaupan
erikoistuotteet: kuviosokeri ja Muumi-aiheiset makeiset. Lapsiperheet ja
ruokaelämyksien rakastajat ovat tervetulleita avajaisiin 8. kesäkuuta 2016 klo 18-21.
16.00-18.00

Lehdistötilaisuus:
-Liikeidean esittely
-Karamellivalmistuksen esitys ja maistiaiset
- Kuviosokerin esittely
- Muumi-karamellin esittely ja myynnin alku

18.00-21.00 Yleisölle:
- Karamellivalmistuksen esitys ja maistiaiset koko illan
- Muumi-karamellin maistiaiset: myynti alkaa
- Ilmapallojen jako

Sweet Strory sijaitsee Helsingin Torikortteleissa osoitteessa Katariinankatu 3.
Tilaisuus lehdistöä varten pidetään Ke 8.6.2016 klo 16-18
Yhteystiedot:
Sweet Story Candy Factory
+358 505303676
info@sweetstory.fi
www.sweetstory.fi
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Liitteenä olevat kuvat: kuvaaja Maija Astikainen

