
KONSEPTIN KUVAUS JA BRIEF. 

MARKKINA-ANALYYSI

ESIMERKKI

Luomu kasvistäytteinen vegaaninen 

kolmioleipä



ASIAKAS / 

JAKELUKANAVA

• Vähittäiskauppa, paikalliset K-kaupat
• Horeca, paikalliset huoltoasemat



KOHDERYHMÄ JA 

KÄYTTÖTARKOITUS. 

TUOTTEEN LISÄARVO
Mille kuluttajaryhmälle tuote on ensi sijassa tarkoitettu?
• Luomu-tuotteista ja vähän prosessoiduista elintarvikkeista 

kiinnostuneille, vegaaneille ja kasvisvaihtoehdoista 
kiinnostuneille

Mihin käyttötarkoitukseen?
• Mukaan otettavaksi harrastuksiin, matkalle, työpaikalle
Mikä on yrityksen tuotelupaus? Millainen
tarina löytyy tuotteen takaa? Miksi tuote on olemassa? Minkä 
ongelman tuote ratkaisee?
• Terveellinen maukas kasvistäytteinen luomuvaihtoehto 

kolmioleivälle
• Täytettyjä kolmioleipiä on, mutta ne eivät ole luomua ja 

sisältävät paljon rasvaa ja lisäaineita. Kasvistäytteisiä leipiä on 
vähän ja vegaaneja vielä vähemmän

• Biohajoava pakkaus



KOHDERYHMÄ JA 

KÄYTTÖTARKOITUS. 

TUOTTEEN LISÄARVO

Miksi kuluttaja ostaisi juuri tämän tuotteen?
Mikä tekee tuotteesta mielenkiintoisen kuluttajalle? 
Miksi juuri tämä tuote on parempi kuin kilpailijan? Miksi 
tuotteelle on valittu kyseinen nimi? Mikä on tuotteen 
slogan. Millaisena tuote on helpompi myydä kuluttajalle?
• Herkullinen kasvisvaihtoehto luomuna välipalaksi
• Ei lisäaineita
• Ei eläinperäisiä raaka-aineita
• Biohajoava pakkaus



MARKKINA-ANALYYSI

• Markkinoilla olevat vastaavat tuotteet ja 
hinnat, pakkaukset, tuotetiedot

• Markkinoiden koko: arvo, volyymi, peitto
• Miten kehittävä tuote asemoituu 

markkinoille? Mihin tuotekategoriaan se 
kuuluu? Mille hyllypaikalle?

• Mitä tuotteita tämä tuote voi syrjäyttää, 
minkä kanssa se kilpailee? Tavoiteltava 
markkinaosuus?

• Myyntitavoitteet (arvo, volyymi) seuraavat 
1-3 vuotta



TUOTTEEN KUVAUS

Kuvaile tuotteen ulkonäkö, maku, rakenne, 
konsistenssi, suutuntuma

Säilyvyystavoite

Muita tekijöitä mietittäväksi

• pääraaka-aineet (mitä jo olemassa olevia 
raaka-aineita käytetään, voidaanko valita 
uusia raaka-aineita?)

• laktoosi

• allergeenit

• lisäaineet

• ravintosisältö

• kemialliset, fysikaaliset tai mikrobiologiset 
vaatimukset

Kotimaisuus / tuontiraaka-aineet?

Mitä väittämiä halutaan käyttää?



TUOTTEEN KUVAUS

Kolmion mallinen täysjyväleipä, luomu, 
ilman lisäaineita leivottu, vegaani

Kolme eri täytevarianttia

Täyte hummuksesta ja kasviksista 
valmistettu täyte, jossa komponentit 
erottuvat. Erottuvat mausteet. Kaikki 
luomua

Suutuntuma ”rapsakka” 

Laktoositon, ei allergeeneja, maidoton, 
vegaani

Säilyvyys valmistuspäivä + 3 vrk



PAKKAUKSEN KUVAUS

• Biohajoava pakkaus

• Helppo avata ja sulkea

• Voidaan syödä suoraan 

pakkauksesta, on-the-go

• Pakkaus koostetaan aihiosta 

käsin

• Ikkuna josta näkee tuotteen 

(ikkunamateriaali biohajoavaa)



TUOTANNOLLIS-

TAMINEN

• Leipä tulee kumppanileipomolta
• Hummus tulee alihankkijalta
• Muut täyteainekset ostetaan itse 

ja sekoitetaan
• Täyttäminen tapahtuu 

mahdollisimman hygieenisesti 
puhdastilan omaisissa 
olosuhteissa jäähdytetyssä tilassa



OMAVALVONTA JA 

TUOTETURVALLISUUS

• Lainsäädännön vaatimukset
• Allergeenit
• Säilyvyys
• Pakkausmerkinnät
• Omavalvonta



AIKATAULU

• Miten ja milloin tuotetta 
testataan kuluttajilla?

• Milloin jakelutieratkaisu valmis?
• Milloin tuote valmis, tuotetiedot 

valmiit?
• Milloin tuote tulee markkinoille?
• Milloin valmistus alkaa tuotanto-

mittakaavassa?
• Milloin toimitukset alkavat?


