
KONSEPTIN KUVAUS JA BRIEF. 

MARKKINA-ANALYYSI



ASIAKAS / 

JAKELUKANAVA

• Oma myyntipiste 
• Maatila
• Yksittäinen kauppa
• Verkkokauppa
• Vähittäiskauppa
• Food Service
• Private label
• Teollisuus
• Vienti
• Muu, mikä?



KOHDERYHMÄ JA 

KÄYTTÖTARKOITUS. 

TUOTTEEN LISÄARVO

• Mille kuluttajaryhmälle tuote on ensi 
sijassa tarkoitettu?

• Mihin käyttötarkoitukseen?
• Mikä on yrityksen tuotelupaus? Millainen
• tarina löytyy tuotteen takaa? Miksi tuote 

on olemassa? Minkä ongelman tuote 
ratkaisee

• Miksi kauppa tai muu asiakas ottaisi juuri 
tämän tuotteen valikoimiin



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?



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?



PAKKAUKSEN KUVAUS

• Kuvaile pakkausratkaisu, mikä 
teknologia, mikä pakkausmateriaali, 
millä laitteistolla, miten suljettu

• Pakkauksen ulkonäkö, design, mitä 
pakkauksella halutaan viestiä

• Myyntieräpakkaukset ym

• Pakkauksen sopivuus asiakkaan 
logistiikkaan, automatiikkaan 
tukuissa. 

• Viennin logistiikan vaatimukset 
pakkaukselle?

• Kierrätettävyys, hävitettävyys



TUOTANNOLLIS-

TAMINEN

• Millä laitteistolla tuote tullaan 
valmistamaan ja pakkaamaan?

• Vaatiiko uusia laitteistoja tai 
nykylaitteiston muokkaamista?

• Millaisia kokeita tuotekehitys 
tulee vaatimaan?



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?


