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Ideoi kanssamme. Etsim me    
jatkuvasti  uusia ja kiinnosta-
via juttu aihei ta. Lukijan  
ideoiman jutun  tunnistat 
viereisestä leimasta.
Lähetä juttuvinkkisi sähkö postitse 
osoitteeseen hyva.arki@aamulehti.fi .

Uutispäällikkö:  Katja  Kärki, 
puhelin 010 665 7621,  sähköposti 
hyva.arki@aamulehti.fi .
Facebook: Kirjoita  haku kenttään   
Hyvä   arki & Hyvä  elämä. Kaikkien  
tykkääjien kesken  arvotaan 
 hyödyllisiä  tuotteita.

Kysy meiltä: Hyvä arki ratkoo arjen pulmia
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Tältä näyttää kuluttajan vuosi
Trendit: Neljä asiantuntijaa kertoo 
oman näkemyksensä, miltä maailma 
näyttää nyt ja mitä on tulossa.

Muotia: Terveysruoka ja maasto-
housut ovat in. Tietokonetta, tablettia 
ja älypuhelinta käytetään yhtä aikaa.

Visiot: Henkisestä hyvinvoinnista 
tulee iso markkina. Räätälöidyille 
palveluille voisi olla kysyntää. TIINA ELLILÄ

ELÄINPUHELU. Amerikkalai-
nen eläinhoitola Pet´s Hotel 
keksi, että asiakkaat kärsivät 
hirveästä eroahdistuksesta, 
kun joutuvat jättämään eläi-
mensä hoitoon.

Hoitolaan rakennettiin 
puhelinkoppi, joka esitel-
lään eläimen omistajalle: 
”Voitte soittaa koirallenne, 
niin tuomme sen puheli-
meen”.

Palvelulle on ollut käyt-
töä: koirista 40 prosent-
tia raahataan puhelimeen 
omistajan loman aikana.

Postikorttien 
lähetys takasi 
autojen myynnin
HUOMIONTI. Eräs amerikka-
lainen autokauppias pystyi 
myymään autoja paljon 
enemmän kuin muut.

–�Hän lähetti monta ker-
taa vuodessa asiakkaalle 
postikortin, jossa toisella 
puolella luki esimerkiksi 
Season’s greetings ja toisella 
puolella ”I like you”, pidän 
sinusta, kertoo Suomen 
Markkinointiliitto Mar-
kin toimitusjohtaja Lauri 
Sipilä.

Reilun kaupan
suosituin sivu: 
banaanitaidetta
YRITYSSIVUT. Moni yritys 
on nykyään Facebookissa. 
Yritys ei voi ennustaa, mikä 
nousee sivuston suosikiksi.

Esimerkiksi Reilu kaup-
pa nostaa itse facebookissa 
esille haluamiaan asioita, 
kuten tuoteuutuuksia, mut-
ta suosituimmaksi facebook-
päivitykseksi on noussut 
sivusto, jonne on kuvattu 
Reilun kaupan banaaneista 
taiteiltuja ihmisen päitä ja 
lohikäärme.

–�Ne ovat omaperäisiä 
taideteoksia, sanoo Reilun 
kaupan markkinointi- ja 
asiakkuuspäällikkö Riikka 
Karppinen.

Karppinen kertoo myös, 
että Reilu kauppa kohtaa 
enemmän kritiikkiä kuin 
ennen. Kehitysmaissa asiat 
eivät aina toimi niin kuin 
pitäisi.

–�Vastuullinen kuluttami-
nen on kuitenkin tullut jää-
däkseen. Se on jo monelle 
tapa, sanoo Karppinen.

Reilun kaupan myynti 
kasvoi vuonna 2011 Suomes-
sa 10 kymmenen prosenttia. 
Reilun kaupan tuotteita os-
tetaan 19 eurolla per henkilö 
vuodessa.

Lyhyesti

Kun omistaja
ikävöi, haetaan 
Musti puhelimeen

”Ikääntyville tehty markkinointi 
näyttää Suomessa Tokmanni-mark-
kinoinnilta: Kuumin killeri on, kun 
laitetaan kaupan lattialle pahvilaa-
tikko, raotetaan sitä ja kaikki menevät 
katsomaan, mitä sieltä oikein löytyy.

Vaikka jotain Tokmanni on tehnyt 
oikeinkin, kun sen liikevaihto on iso.

Ikääntyvien markkinointiin tarvi-
taan asennetta. 

Otetaan esimerkiksi Aira Samulin. 
Hän oli paikalla Porissa neljän maan 
pääministereiden kokoontumisessa. 
Mitä teki Aira Samulin? Otti nokoset. 
Mutta kun ei niillä poliitikoilla ollut 
mitään asiaa!

Markkinointia pitäisi yksinkertais-
taa. Markkinoijat tekevät usein mark-
kinointia toisilleen, eivät kuluttajille.

Alle prosentti suomalaisista jää 
kerrasta mieleen ensikohtaamisella. 

Markkinoinnissakin pitäisi olla 

kanttia pompata tapetista. Ihmiset ei-
vät jaksa kuunnella perinteisiä mark-
kinointiviestejä.

Ihmiset etsivät markkinoinnista ai-
na kasvoja, mutta iäkkäiden kasvoja 
käytetään vähän. 

Laila Hirvisaari on Suomen myy-
dyimpiä kirjailijoita, mutten ole näh-
nyt, että hänen kauttaan olisi yritetty 
myydä mitään.

Ikääntyvillä on uskallus tehdä mitä 
tahansa. He ovat lojaaleja ja he käyt-
tävät paljon aikaa. 

Heille tärkeitä ovat kauneus, aitous 

ja rehellisyys. Sukupolvet sekoittuvat 
yhä enemmän.

Mitä enemmän toimialapakkaa sekoit-
taa, sitä paremmin voi menestyä. Uu-
tisen saisi jo siitä, että Metsä Tissue 
tekisi yhteistyötä Tikkurilan kanssa.

Amerikassa jalkahoidosta on tusi-

na versiota, ja asiakkaalta kysytään, 
miten haluaisit, että palvelu räätälöi-
dään juuri sinulle. Suomesta tällainen 
puuttuu. Kaikki kuluttajat haluavat 
kaikkialla oman arvon nostamista.”

LISA SOUNIO

brändiasiantuntija, yrittäjä

”Vanhat 
ja nuoret 
sekoittuvat”

a
Ihmiset eivät 
jaksa enää 

kuunnella perinteisiä 
markkinointiviestejä.

”Fyysiset sairaudet osataan jatkos-
sa hoitaa ennalta, mutta henkisestä 
hyvinvoinnista tulee markkina, jota 
aletaan tutkia tarkemmin. 

Uusi spiritualismi on nousussa. Ihmi-
set haluavat uskoa johonkin, mutta 
eivät halua kirkon järjestävän heille 
uskoa.

Ihminen motivoituu yhä enemmän 
Maslow’n tarvehierarkian ylimmän 
tason, itsensä toteuttamisen, kautta. 
Minullakin on ranteessani kallis kel-
lo, jossa ei ole edes sekunteja.

Vastakkainasettelu oppilas-opettaja 
tai tuottaja-kuluttaja on vähenemäs-
sä. Tulevaisuus muotoutuu enemmän 
vuorovaikutuksessa.

Kun ihmiset alkavat organisoitua al-
haalta ylöspäin, alamme kukoistaa. 
Meidän pitää luopua yhteiskunnan 
kontrolliin perustuvasta ajattelusta.

Tämä on tarpeen, jos haluamme 
pitää huolta nuorista, vanhuksista ja 
huono-osaisista. Länsimaiden alijää-
mäiset budjetit kertovat, että yhteis-
kunnan rakenne ja asioiden järjestä-
minen eivät ole kestävällä pohjalla. 

Miten Eurooppa kuvittelee pysty-
vänsä pärjäämään dynaamisuudessa 
Amerikalle ja Intialle? Olemme olleet 
talouskriisissä jo viisi vuotta.

Englannissa on 300 koulua, joissa vas-

tuuta oppimisesta siirretään oppilaal-
le. Perinteisten aineopintojen lisäksi 
tärkeitä ovat kyky johtaa omaa oppi-
mista, ratkoa ongelmia ja toimia ih-
misten kanssa yhteiskunnassa.

Malli perustuu Royal Society of 
Artsin Opening Minds -aloitteeseen. 
Ei ehkä ole tärkeää opetella Water-

loon taistelussa kuolleiden nimiä.
Ranskalaiset opiskelijat ryhtyivät 

jokin aika sitten lakkoon, koska heil-
le opetetaan liian suppeaa fi losofi aa.”

MIKA AALTONEN

tulevaisuudentutkija, Royal Society 

of Artsin jäsen, Aalto-yliopiston dosentti

”Itsensä 
toteutus 
motivoi”

a
Kun ihmiset 
alkavat organisoitua 

alhaalta ylöspäin, 
alamme kukoistaa.

Joel Maisalmi/Aamulehti

”Mobiililaitteet, internet ja sosiaali-
nen media ovat muuttaneet ostokäyt-
täytymistämme cocktailtilaisuudek-
si, jossa jokainen on samanarvoinen. 
Myyjä ja ostaja ovat samalla viivalla.

Eräs amerikkalainen netissä toimi-
va viinifi rma soitti asiakkailleen kiit-
tääkseen. Puhelu meni näin: ’Päivää.’ 
’Päivää. Mitä asiaa?’ ’Halusimme vain 
kiittää, että olette ostaneet meiltä vii-
nipulloja’. ’Jaha. Kiitos hei.’

Kymmenen prosenttia asiakkaista 
soitti takaisin pahoitellakseen – he 
luulivat, että joku yritti taas myydä 
jotain. Tällaisen kontaktin jälkeen on 
hyvä ottaa asiakkaaseen taas yhteyttä.

Ihmiset käyttävät useaa laitetta sa-
manaikaisesti. Tablet-tietokoneiden 
käyttäjistä puolet katsoo samalla tele-
visiota. Ihmisistä 85 prosenttia aloit-
taa ostoksensa yhdellä laitteella, mut-
ta lopettaa toisella. 

Tabletien käyttäjät kuluttavat ne-
tissä 50 prosenttia enemmän kuin 
tietokoneiden omistajat. Mobiilin 
mainosmarkkina yli kaksinkertais-
tuu vuosittain Suomessa.

Mobiilihakujen määrä ohittaa tietoko-
neilla tehtyjen internethakujen mää-
rän ensi vuonna. Monissa kehittyvis-
sä maissa, kuten Intiassa, Nigeriassa 
ja Kiinassa, tärkein internetyhteys on 
puhelimen kautta. Siksi panostamme 
datasäästäväisiin internetyhteyksiin 
Nokia Asha -puhelimissa.

Suusta suuhun -tietoa sosiaalisessa 
mediassa pystytään nykyään mittaa-
maan: mitä sinun brändistäsi tai yri-
tyksestäsi puhutaan?

Tarvitsemme Suomessa uudenlaista 
ajattelua. 

Ajattelemme, että valtio on meitä 

varten eikä meidän tarvitse tehdä mi-
tään. Esimerkiksi Etelä-Amerikassa 
ja Kiinassa nuoret ovat patriotisteja 
ja ovat valmiita tekemään paljon isän-
maan eteen.”

NERMIN HAIREDIN

Nokian digimarkkinointijohtaja

”Ostaja on 
myyjän 
arvoinen”

a
Mobiilihakujen 
määrä ylittää 

tietokonehakujen 
määrän vuonna 2013.

Joel Maisalmi/Aamulehti

760
Älykäs. Seuraavan 
vuoden kuluessa pys-
tytään tuottamaan 
1�000 Yhdysvaltain 
dollaria eli 760 euroa 
maksava tietokone, 
joka vastaa ihmisaivo-
jen kyvykkyyttä, sanoo 
tulevaisuudentutkija 
Mika Aaltonen. Hiljat-
tain IBM:n tietokone 
Watson voitti jo ame-
rikkalaisessa Jeopar-
dy-kisailussa hallitse-
van tietovisamestarin. 
Watson pystyy analy-
soimaan tietoa ja vas-
taamaan monimutkai-
siin kysymyksiin.

”Äitini on hyvin epätrendikäs 72-vuo-
tias. Kysyn häneltä, mitä hän haluaisi 
tehdä ja minne mennä. Sitten tiedän, 
mikä trendi on todella kuollut.

Tulevaisuuden päätrendejä on mie-
lestäni viisi.

1. Aitous, kuten terveellinen ruoka ja 
slow food. Tukholmassa on Johan & 
Nyström -kahvila, jossa kahvin val-
mistus kestää 12–15 minuuttia.

Tilapäisesti auki olevia pop-up-
kauppoja alkaa tulla.

Sisustustrendejä ovat puu, nahka 
ja muut alkuperäiset materiaalit sekä 
yksinkertaisuus ja minimalistisuus. 
Huonekalut ovat pyöreitä ja pehmei-
tä. Paperilamput ovat in. 

2. Protestointi eli edellisen vasta-
kohta. Esimerkiksi huippumalli Ka-
te Moss käveli catwalkille tupakkaa 
polttaen – ja vielä kansainvälisenä 
tupakoinnin vastaisena päivänä.

Värit ja kuviot ovat muotia. Ja omi-
tuisuudet, kuten kullattu messinki-
banaani pöytäkoristeena. Puhumme 
siitä, miten kauneus määritellään.

3. Hajonta – kaikesta tulee joko yhä 
kalliimpaa tai halvempaa. Kaupunki- 
ta kotiviljely lisääntyy.

4. Supersporttisuus – taas on kyse ter-
veydestä. Raidat ja neonvärit ovat in. 
Vartaloihanne on normaali – ei ylit-
reenattu tai luiseva.

5. Tulevaisuuden hifi stely: Haluamme 
miettiä, miltä keittiön pitäisi näyttää 
tulevaisuudessa? Entä hotellin?

Vihreällä koristellaan paljon, esi-
merkiksi vihanneksilla. Kokkaus 
kiinnostaa. Maastohousut palaavat.

Trendit syntyvät Pariisissa, Lon-
toossa, New Yorkissa ja Milanossa – 

eivät Pohjoismaissa. Me Pohjoismais-
sa – poislukien Tanska – ostamme 
samanlaisia lahjoja, pukeudumme sa-
moin,  katsomme samoja tv-ohjelmia 
ja syömme samoja ruokia.”

STEFAN NILSSON

ruotsalainen trendiekspertti

”Ole aito tai 
protestoi – 
olet trendikäs”

a
Vartaloihanne 
on normaali – ei 

ylitreenattu tai luiseva.

Trendgruppen

Joel Maisalmi/Aamulehti


