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• Brändäys eli brändin rakentaminen
• Mikä? 

• Miksi? 

• Miten?

• Markkinointiviestintä
• Mikä ja miksi?

• Miten? 

• Strateginen markkinointiviestintä

• Keinot ja kanavat

• Markkinoinnin rajoitukset

• Someviestintä



Mitä markkinointi on?



• Markkinointi ≠ mainonta

= asiakasnäkökulma yrityksen johtamiseen

• Vaihdantakäyttäytymisen ymmärtäminen maksimointi

• tarpeiden ymmärtämistä ja täyttämistä
• Peter Drucker: ”markkinoinnin tavoite on tehdä ’myyminen’ tarpeettomaksi”

• arvon luomista, viestimistä ja toimittamista asiakkaille

 Kaikki se toiminta, jolla on arvoa asiakkaalle

Markkinointi on ajattelutapa



• Asiakkaan ”suostuttelu” ostoon vie resursseja

 toistuvat ostot > kertakauppa 

 Asiakastyytyväisyys
• tyytyväinen asiakas  uudelleen ostot  uskollisuus  pitkät 

asiakassuhteet  yrityksen menestys

• asiakas on tyytyväinen vain saadessaan aitoa lisäarvoa!
• Arvon tuotanto tärkeämpää kuin myynti

• Siis: pitkän aikavälin ajattelutapa välttämätön 

Onnistumisen mittari: asiakastyytyväisyys 



• Ajattelutavasta

• Yrityksen prosesseista ja toiminnasta 

• Vuorovaikutuksesta

• Vaihdannasta

• Tarpeiden tyydyttämisestä 

• Arvon tuottamista 

Markkinointi on se koko yrityksen toiminnan kannattava
kokonaisuus, jonka myötä tavoitellut asiakkaat ostavat,
vakuuttuvat ja ostavat uudestaan.

Tiivistäen markkinoinnissa on kyse…



• Tuote

• Hinta 

• Saatavuus 

• Markkinointiviestintä

Markkinointi-mix
eli perinteiset markkinoinnin kilpailukeinot:

McCarthy:

4 P:tä
Lauterborn:  

4 C:tä

• Kuluttaja

• Kulut

• Helppous

• Kommunikaatio



Tuote

eli mitä ja kenelle

”Kun kumarrat yhtäälle, pyllistät toisaalle” 
 Mahdotonta miellyttää kaikkia yhtaikaa!



• Minkä markkinoilla olevan tarpeen pyrit tyydyttämään?
• Biologiset tarpeet? (esim. nälkä)

• Psyykkiset tarpeet?  (esim. turvallisuuden tunne)

• Sosiaaliset tarpeet? (esim. ryhmään kuuluminen, arvostus)

• Uusien tarpeiden luominen?
• Aina ihmiset eivät tiedä tarvitsevansa muutosta

• Esim. henkilöauto, matkapuhelin  radikaaleja innovaatioita

• Pohdi: millainen (ja kenen) tarve tarkalleen ottaen on?
• Esim. tarve = nälkä, mutta… 

• Onko kyse välipalasta, ateriasta (mistä ateriasta), herkuttelusta (millaisesta, missä tilanteessa)..?

• Kuka on nälkäinen? (lapsi, teinityttö, ilmastotietoinen korkeakouluopiskelija, ammattiurheilija, trenditietoinen 
somevaikuttaja, terveydestä kiinnostunut perheenäiti, kiireinen toimitusjohtaja, jne.)

Kaikki lähtee asiakkaasta: KENELLE?



Kuluttajan psykologia:
• Motivaatio (tarpeet)

• Havaitseminen/käsitys

• Oppiminen

• Muisti

Kuluttajan ominaisuudet:
• Henkilökohtaiset

• Sosiaaliset

• Kulttuuriset

Markkinointiärsykkeet:
• Tuotteet, palvelut

• Hinta

• Jakelu

• Markkinointiviestintä

Muut ärsykkeet:
• Taloudelliset

• Teknologiset

• Poliittiset

• Kulttuuriset

Ostopäätös:

1. Ongelman tunnistaminen

2. Tiedonkeruu

3. Vaihtoehtojen vertailu

4. Vaihtoehdon valinta

• Mikä tuote/palvelu?

• Mikä brändi?

• Mistä?

• Paljonko?

• Milloin?

• Mikä maksutapa?

5. Kulutuksen jälkeinen toiminta



• Kulutuspäätös harvoin on puhtaan rationaalinen
• sitä harvemmin, mitä vähäpätöisemmästä ja nopeammin tehtävästä 

päätöksestä on kyse

Tunteilla (asenteilla) tärkeä rooli päätöksenteossa!
• Saattavat jopa ohittaa järjen

• Hunaja positiivisesti assosioitu

• Hyönteisten (kuten kuhnuritoukkien) syöminen herättää inhoa

• Lisäksi merkittävästi vaikuttavat tavat ja tottumukset  automaattiset, 
tiedostamattomat kulutuspäätökset
• Moni on asenteiltaan ja arvoiltaan modernimpi kuin tavoiltaan ja todelliselta 

käyttäytymiseltään

Kuluttajakäyttäytyminen: asenne vs. tapa



• Kuka ostaa tuotteen/palvelun?
• Kuka tekee ostopäätöksen?
• Kuka vaikuttaa päätökseen? (esim. lapset, puoliso, vanhemmat, ryhmät joihin henkilö kuuluu, laajempi kulttuuri…)

• Miten päätös tehdään? (spontaanisti ja nopeasti, harkiten, jne. )

• Mitkä tarpeet täytetään? Mihin toiveisiin vastataan?

• Miksi kuluttaja valitsee brändin x?
• Mitä hyötyä brändi x tarjoaa verrattuna muihin?

• Mistä kuluttaja etsii tuotetta?

• Milloin tuote ostetaan?
• Vuodenaika, kuukausi, viikonpäivä, kellonaika…

• Millaisena kuluttaja pitää tuotetta eli havaitsee sen?

• Miten kuluttaja suhtautuu tuotteeseen?

• Mitkä tekijät vaikuttavat ostopäätökseen ja miten?
• Kuluttajan hlökohtaiset (mieltymykset, ideologia, jne.), demografiset (ikä, sukupuoli, koulutustaso) ja 

taloudelliset ominaisuudet
• Kuluttajan elämäntapa
• Markkinaärsykkeet
• Ympäristön muut ärsykkeet (taloudelliset, teknologiset, poliittiset, kulttuuriset)
• Kulutustilanne

Kysymyksiä pohdinnan tueksi:



Tuotteen ”kerroksellisuus”

• Ydintuote
= tuotteen/palvelun ydinhyöty
• Voileipä = vatsantäyte
• Auto = kulkeminen / status
• Porakone = reikä seinässä

• Todellinen tuote 
= ydintuote + ominaisuudet + 
pakkaus ja muu design + brändi 

• Laajennettu tuote
= todellinen tuote + lisäpalvelut
(asennus, takuu, huolto, käyttötuki, maksuaika, jne.)

Ydintuote

Todellinen tuote

Laajennettu tuote

Ydinhyöty

Ominai-

suudet

Pakkaus Design

Brändi

Asennus

Toimitus-

ehdot

Takuu

Huolto

Käyttötuki



• Asiakas on tyytyväinen vain saadessaan aitoa lisäarvoa

• Mistä arvoa asiakkaalle?

• Ydintuote: ydintarpeen tyydyttyminen

• Todellinen tuote: muut ominaisuudet
• Nopeus, helppokäyttöisyys, ympäristöystävällisyys, herkullisuus, ravintoarvot, 

esteettisyys, trendikkyys, sosiaalinen hyväksyttävyys, statusarvo, hinta…

• Laajennettu tuote: lisäpalvelut
• Ystävällinen ja henkilökohtainen palvelu, nopea toimitus, helppo saatavuus…

Asiakastyytyväisyys ja arvonluonti

 välttämätöntä!

 lisäarvo

 lisäarvo



Tuotedifferointi

• Erottautuminen markkinoilla
• Laadullisesti

(verrokkia parempi, halvempi, nopeampi, jne.)

• Poikkeavat ominaisuudet

• Yrityksen tärkeimpiä 
strategisia päätöksiä! 
• Mikä siis tekee tarjoomastasi

ainutlaatuisen?

• Mikä on oma kilpailuetusi? 
Rakenna omien vahvuuksiesi päälle!



Tuotedifferointi

• Lähtökohta: 
• Tunnistat, millä markkinoilla olet

• Tunnet markkinat ja kilpailijat

• Siis:
1. Millaiset markkinat ovat? Koko? 

Millaisia asiakkaita?

2. Kuka on asiakkaasi? Minkä 
tarpeen pyrit tyydyttämään?

3. Mitä vaihtoehtoja tarpeen 
tyydyttämiseksi on?

4. Keitä ovat kilpailijasi? Millä he 
kilpailevat?

5. Mitä voit tehdä kilpailijoitasi 
paremmin?



• Harkittu kuluttaminen (38 %): vastuullisuus, eettisyys, taloudellisuus
• Flexitarismi, kasvisruokabuumi, vegaanisuus
• Muovin välttely, pakkausten kierrätettävyys, hävikin minimointi
• Paikallisuus, lähiruoka

• Kokonaisvaltainen hyvinvointi (37 %)
• Terveellisyys, valkoisen sokerin välttely
• Luonnollisuus
• Alkoholittomat juomat

• Halu kehittyä ruuanlaittajana (30 %), ennakkoluulottomuus
• Fuusioruoka, etnisyys, ”eksoottisuus”

• Kiire, tarve helppoudelle ja nopeudelle
• Välipalaistuminen
• Valmisateriat
• Ulkona syöminen / ravintolaruoka kaupasta myös elämyksellisyys, viihteellisyys

• Uudet ruokainnovaatiot, yhteiskehittäminen

• Somen vaikutus: kuvaukselliset ruuat

• Yksilöllisyys, identiteetin ilmaisu, räätälöinti

Tämän hetken (ruoka*)trendit:

*Huom.
Suurin osa näistä pätee 

laajemminkin!

Lähde: Keskon trendikatsaus 2020 ja 2021

https://kesko.fi/media/uutiset-ja-tiedotteet/uutiset/2019/k-ryhman-vuosittainen-trendikatsaus-gluteenittomuus-ja-maidottomuus-saavat-rinnalleen-entista-kohdennetumpia-tasmaruoka/?_ga=2.167982177.195727786.1579035643-148373459.1578159798
https://kesko.fi/media/uutiset-ja-tiedotteet/uutiset/2020/k-ryhman-trendikatsaus-2021-harkittu-kuluttaminen-suurin-ruokailmio--samaan-aikaan-lasten-arkiruokamieltymykset-muutok/


 hyvinvointia tukevat, vastuulliset ja valmiit

ratkaisut

Keskon ennuste: näitä ostetaan vuonna 2021
1. Lähellä viimeistä käyttöpäivää olevat alennetut tuotteet (51 %)
2. Pakkaamattomat / pakkausmateriaalin minimoivat elintarvikkeet (42 %)
3. Sushi (40 %)
4. Kaurapohjaiset vaihtoehdot maitotuotteille (39 %)
5. Ruoan ostaminen verkkokaupasta (38%)
6. Terveelliset valmisruoat (37 %)
7. Helposti kuljetettavat ja liikkeellä syötävät välipalat (36 %)
8. Matalan hiilijalanjäljen tuotteet (32 %)
9. Kotimainen superruoka (31 %)
10. Inkivääri (31 %)
11. Runsasproteiiniset tuotteet (28 %)
12. Personoidut ruokakassit (25 %)
13. Hävikkiruoasta valmistetut tuotteet (24%)
14. Tunnettujen tai suosikkiravintolan valmistamien annosten ostaminen kotiin ruokakaupasta (22 %)
15. Kasvisvalmisruoat (22 %)



• Terveystietoisuus / sokerin välttely + luonnonmukaisuus + lähiruuan 
suosiminen  hunajan kulutus kasvussa
• Myös: hyvinvointiin/urheiluun suunnatut tuotteet?

• Erikoisjuomien, mietojen alkoholien sekä holittomien juomien kysyntä 
kasvussa  hunajaviini eli ”viikinkisima”?

• Ilmasto- ja ympäristötietoisuus  pölyttäjien suojelu, 
ympäristöystävälliset vaihtoehdot perinteisille tuotteille (esim. 
mehiläisvahakääre, uudenvuodentinan korvike)

• Tieto saatava paremmin kuluttajille!

• Kuluttajat kiinnostuneita ruokainnovaatioista ja uusista elämyksistä 
uusia liiketoimintamahdollisuuksia
• Hifistely ja pientuottajien suosiminen
• Ruuan kuvauksellisuus

Trendit ja mehiläispesän tuotteet



Suomalaisten mehiläispesän tuotteiden

kilpailuvaltit: haasteet:

• eivät 
välttämättömyys-
tuotteita 
 helppo korvata tai 
jättää pois

• hinta

• kuluttajien  
tietämättömyys
• laatu
• käyttötarkoitus

• brändi(ttömyys)

• laatu
• luotettavuus, 

turvallisuus

• paikallisuus

• kuluttajien 
mielikuvat
• pohjoismainen 

eksotiikka?

• Mikä muu?



Esimerkkejä



• Oleellisia ominaisuuksia kuluttajalle ovat mm.
• Kotimaisuus, tuttuus

• Maku

• Rakenne
• mieluisin juokseva ja lusikoitava, vähiten mieluisa kova

• Myös pakkauksella ja hinnalla on merkitystä

• Vaikka hunaja on jokaiselle tuttu tuote, se on silti ”tuntematon”
• 65 % kaipaa lisätietoja hunajan terveysvaikutuksista ja 

käyttömahdollisuuksista (sekä reseptejä) 
• hunajan käyttö sitä tuntemattomampaa, mitä nuoremmista on kysymys

Hunaja peruselintarvikkeena

Lähde

https://www.mehilaishoitajat.fi/mehilaishoitajille/hunajan-markkinointi-ja-myynti/millaista-hunajaa-ostoskoriin-se/


• Lajihunajat

• Paikkahunajat
• city/kaupunkihunaja

• korpihunaja

• jne. 

• Mausteet: vanilja, kaneli, neilikka, 
kardemumma, inkivääri, chili

• Kukat, kuten ruusu, laventeli, orvokki

• Yrtit, kuten rosmariini, timjami

• Hedelmät, kuten appelsiini, sitruuna, 
greippi 

• Marjat, kuten ruusunmarja, vadelma, 
puolukka, mustaherukka

• Kaakao

• Kahvi

• Salmiakki, lakritsa, anis

• Mitä muuta?

Erikoishunajat Maustetut hunajat

”Hunajahifistely”

 Mahdollisuus tuotelajikkeisiin!



• Hunajalevite leivälle (vrt. Nutella)

• Hunajakaramellit, -suklaa
• Hunajajäätelö (vrt. hunaja + luonnonjogurtti)

• Hunajaleivonnaiset (kakut, keksit, pulla, omenapiiras…)

• Hunajavanukas
• Hunajaviini (eli viikinkisima), -olut, -siideri, -viina, -cocktailit/mocktailit
• Hunajapohjainen urheilutuote: -juoma, -geeli, -jauhe?
• Kuivattu hunaja (ruuanlaittoon?)

• Hunaja + pähkinät: sellaisenaan, patukat, granola…
• Hunaja + juusto
• Hunaja(sinappi)perunalastut tai muut naksut?
• Kosmetiikka: shampoo, saippua, jne. 
• Siitepölyallergian siedätyshoitoon

Hunajan jatkojalostaminen: muita ideoita

https://www.momontimeout.com/honey-butter-recipe/
https://mommypotamus.com/honey-and-cream-taffy-recipe




























• Siitepöly
• Suklaa

• Leivonnaisten koristelu

• Propolis, myrkky, emomaito
• (Luonnon)kosmetiikka

• Luontaistuotteet

• Lääketeollisuus

Muut mehiläispesän tuotteet

• Mehiläisvaha
• Kynttilät

• Kääreet

• Uudenvuodentinan korvike

• (Luonnon)kosmetiikka

• Lääketeollisuus

 Mitä muuta?



• Hyönteisruoka? 
• Liitteenä tietopaketti aiheesta Bugs & Brands –projektin ajalta

• Rehuksi? 

• Lannoitteeksi?

• Jotain ihan muuta?

Entäs kuhnuritoukat…?



• Onko se käyttökelpoista? 
• Esim. lannoite?

Syntyykö mehiläistarhauksessa jätettä?

Palvelut
• Pölytyspalvelu

• Parvien kiinniottopalvelu

• Koulutus

• Tasting-tilaisuudet

• Sugar Daddies co: Kesäpesä / hyväntekeväisyys & yrityslahja



Muotoilun merkitys



• Muotoilu on markkinoinnin avainelementtejä!
• Pakkaus = ”äänetön myyntimies” 

• Erityisesti elintarvikkeet ovat matalan harkinnan ostoksia
• 70 % brändivalinnoista tehdään kaupassa

 pakkaus ja ylipäätään visuaalisuus oleellisia tekijöitä!

Tuotteen muotoilu ja pakkaus



• Onnistunut pakkaus
• Muodostaa selkeän kokonaisuuden tuotteen itsensä kanssa
• On strategisesti yhteensopiva (tuote, brändi)
• Välittää tarvittavan informaation
• On käytännöllinen ja helppokäyttöinen
• Tekee tuotteesta positiivisesti erottuvan
• Vetoaa sekä järki- että tunnetasolla
• On mieleenpainuva

 Ei pelkkä kustannus! Tuo lisäarvoa tuotteeseen

• Yhtenäinen pakkaussuunnittelu
• Tuotesarjat ja lajikkeet  osa suurempaa kokonaisuutta

Pakkaussuunnittelu



• Materiaali 

• Muoto

• Värit
• Ilmaisevat tunteita

• Herättävät huomiota

• Välittävät informaatiota
• Kulttuurisidonnaiset merkitykset (esim. vihreä = rauha, luonto; valkoinen = puhdas)

• Tavat (esim. maitopurkkien värikoodaus)

• Naiset pitävät väreistä miehiä enemmän

• Lapset pitävät kirkkaista väreistä, erityisesti keltaisesta

• Graafiset elementit, typografia

Pakkauksen elementit





























Co-creation eli yhteiskehittäminen



• Hyötyjä
• Ratkaisuja, joita et olisi itse ehkä keksinyt
• Tuote vastaa asiakkaiden toiveita
• Psykologia: ihminen arvostaa enemmän itse tekemäänsä  suurempi 

ostotodennäköisyys
• Tuotekehitys itsessään jo markkinointiviestintää ja ”hypen” rakentamista

• Edellyttää
• Resursseja: ei ole tapa minimoida kuluja ja parantaa kannattavuutta 
• Avoimuutta: jaa tietosi ja ole avoin ratkaisuille
• Aitoa dialogia: kysy JA kuuntele
• Asiakkaiden kiinnostusta miksi tehdä yhteistyötä kanssasi?

• Huomioi
• Yhteensopivuus omaan liiketoimintastrategiaa, brändiin, jne.

Ota asiakkaat mukaan tuotekehitykseen!



Hinta

eli mikä kustannus asiakkaalle



• ts. arvo vs. kustannus
• Jos asiakkaalle 10 € arvoinen tuote maksaa ≤ 10 €  osto
• Vaihtoehtoiset tuotteet/ratkaisut huomioitava

• Arvoon vaikuttavat paitsi kaikki itse tuotteen ominaisuudet (ml. 

aineettomat, kuten brändi), myös kaikki muut hankintaprosessin 
ominaisuudet, mm.

• Mitä tapahtuu ennen ostopäätöstä? (tiedonkeruu ja vaihtoehtojen vertailu –vaihe)
• Miten asiakas ostaa ja saa tuotteen? (itse ostotapahtuma, tuotteen jakelu)
• Mitä tapahtuu kulutuksen jälkeen? (kulutetun tai tarpeettoman tuotteen ja jätteiden 

hävittäminen)
• Jne. 

 Huomioi kokonaisuus!

Hyöty vs. haitta



≠   se, jolla myyjä saa katettua kustannuksensa  väärä lähtökohta

= se, jonka asiakas on valmis maksamaan  subjektiivista

• Kohteena olevan asiakasryhmän maksukyky?
• Mikä on kenellekin ”affordable”

• Vaihtoehtojen kustannus asiakkaalle?

Hinnoittelu: mikä on oikea hintataso?



• Hintatietoisuus korostuu
• Kalliiden, harvoin hankittavien tuotteiden kohdalla (esim. auto, asunto)
• Arkikulutuksessa (esim. viikoittaiset ruokaostokset)

• Erityistilanteissa ollaan valmiita maksamaan enemmän kuin rutiinikulutustilanteissa 
(vrt. lounas festivaaleilla ja työpaikkaruokalassa)

• Erityisominaisuuksista (terveysvaikutukset, kotimaisuus, luomu) ollaan valmiita maksamaan 
jonkin verran

• luomu saa maksaa n. 30 % verrokkia enemmän

• Ylihintaa maksetaan esim.
• Kiireessä ja kun tarve on täytettävä (esim. ruokailu työmatkalla)
• Kun tuotteen arvoa tai kustannusta on hankala hahmottaa oikein

• ”Vaikeasti ymmärrettävät” tai sellaisiksi mielletyt tuotteet (esim. tekniikka, sijoitustuotteet)
• Halvat ja keskihintaiset, harvoin hankittavat tuotteet (esim. lumikola, porakone)

• Brändin vaikutus: luksus ei voi olla halpaa 
• Vai voiko?  ”affordable luxury”, huokea luksus, oma brändinsä

Mitä halvempi, sitä parempi?



• Asiakas maksaa saamastaan arvosta

mitä enemmän tarjoat, sitä enemmän voit pyytää

• Mitä voit tehdä paremmin kuin kilpailijat? 
• Tuote vastaa paremmin asiakkaan tarpeisiin (Miten ja mihin tarpeisiin?)

• Herkullisempi, terveellisempi, riittoisampi, säilyvämpi, helppokäyttöisempi, 
mielenkiintoisempi/elämyksellisempi, ekologisempi, jne.

• Asiakkaan kokonaisvaiva minimoitu
• Tuote helpommin saatavissa, kierrätettävissä, hävitettävissä, jne. 

• Tuote paremmin asiakkaiden tiedossa
• Viestintä laajempaa, erottuvampaa, muistettavampaa, jne.
• Erottuminen hyllyssä

• Jne. 

Hinta ei ole ainoa kilpailutekijä!

Mutta mistä kate?



Saatavuus

eli missä



• Hyvä ja helppo saatavuus tärkeää!  lisäarvoa asiakkaalle
• Tukku
• Vähittäisliikkeet

• Marketit
• Erikoisliikkeet
• Hyllypaikka

• Oma myyntipiste
• Nettikauppa

Miten saada oma tuote kauppoihin?

• Maksimoi tarjoamasi lisäarvo tekemällä tuotteestasi helppo
• ostaa (yhteistyökumppanille/kauppiaalle): luotettavuus, toimitusvarmuus
• myydä (loppukuluttajalle): onnistunut tuotteistus + markkinointiviestintä

Jakelu ja saatavuus



Kansainvälistyäkö?

• Suomen kotimarkkinat pienet
• erikoistuotteet

• Suomella hyvä maine

• Vaatii resursseja: aikaa ja rahaa

• Kulttuurierot huomioitava! 
(ks. seuraava dia)



• Kulttuureissa suuria eroja!
• Yksilökeskeisyys vs. yhteisöllisyys
• Hierarkian taso
• Aikakäsitykset
• Feminiinisyys vs. maskuliinisuus
• Riskinotto
• jne.

 kulutusta motivoivat eri viestit!

• Suomessa on yksilökeskeinen, matalan hierarkian kulttuuri 
harvinaista kansainvälisesti
• Suomalaisille tasa-arvo on selviö ja kulutuksella ilmennetään omaa 

identiteettiä
• Yhteisölliset ja korkean valtaetäisyyden kulttuurit 

• eriarvoisuus luontevaa 
• oma yhteiskunnallinen asema tärkeä 
markkinoinnissa statukseen ja yhteiskunnalliseen asemaan vetoaminen toimii

Kulttuurierot on otettava huomioon!



• Suomalaiset:
• Yksilökeskeinen motiivi: terveempi elämä ja hyvä mieli 
• Korkea hinta = todiste laadusta ja ympäristöystävällisyydestä
• Ostamalla tulee paikallista maataloutta

Kysymys omasta identiteetistä: ”Olen vastuullinen kuluttaja, joka suojelee 
ympäristöä ja tukee paikallisia toimijoita”

• Pakistanilaiset:
• Yhteisöllinen motiivi: saastumisen ehkäisy
• Ostosyyt: maku, terveellisyys, ympäristöystävällisyys yksilökeskeistä?

 Kysymys lopulta yhteisöistä: yhteiskunnallinen asema, perhe, maapallon 
säilyttäminen tuleville sukupolville

• Molemmissa toimii ”ympäristöystävällisyys = helppoa”

Tapaus vastuullisuus ja luomuruoka:

https://www.univaasa.fi/fi/news/kulttuurierot_voivat_vaikuttaa_ostosyihin/


• Tiedonhaku!
• Tuotteet on sopeutettava kohdemarkkinaan

• Kysyntä ja kulutustottumukset? Tavat? Lainsäädäntö? Jne.

• Realistinen suunnitelma!
• Mitä tuotteita? Kenelle? Hinnoittelu?
• Jakelu: kanavat, yhteistyökumppanit?
• Markkinointiviestintä: keinot, kanavat, kielikysymykset…
• Brändi?

• Hyödynnä yhteistyötä ja paikallisia kontakteja
• Sitä tärkeämpää, mitä enemmän kulttuuri poikkeaa suomalaisesta
• Tärkeää konservatiivisissa ja yhteisöllisissä kulttuureissa

• Esim. Saksa, Etelä-Eurooppa, Aasia, jne.

Miten kansainvälistyä?



• Työ- ja elinkeinoministeriö

• Ulkoasiainministeriö

• Tulli

• Ruokavirasto

• Yritys-Suomi

• Suomen Yrittäjät

• ELY-keskukset

• Business Finland

• Finnvera

• Team Finland

• ICC Finland

• Kauppakamarit

• Korkeakoulut

Tahoja, jotka voivat auttaa:

https://tem.fi/etusivu
https://um.fi/etusivu
https://tulli.fi/etusivu
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/vienti-eun-ulkopuolelle/
https://www.suomi.fi/yritykselle/kansainvalistyminen/kansainvalinen-toiminta/opas/kansainvalinen-kauppa/viennin-kaynnistaminen-ja-rajoitukset
https://www.yrittajat.fi/rannikko-pohjanmaan-yrittajat/vaasan-yrittajat-vasa-foretagare/a/vaasan-yrittajat-vasa-foretagare/kansainvalistyminen/vienti
https://www.ely-keskus.fi/
https://www.businessfinland.fi/
https://www.finnvera.fi/
https://www.team-finland.fi/
https://www.icc.fi/


• Kaikkea ei tarvitse osata ja tehdä itse!

• Markkinointi kokonaisuudessaan on tärkeimpiä liiketoiminnan 
osa-alueita 

 riittävä resurssointi
 ammattimaisuus on avainkysymys! 

• Hyödynnä yhteistyötä
• Suurempi vaikuttavuus
• Kustannussäästöt

• Osta toteutus tarvittaessa

Muistutuksena…



Kiitos!

Kysymyksiä?

Kommentteja?

Karolina Laine

karolina.laine@gmail.com


