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KOULUTUKSEN JÄRJESTÄÄ:

• Foodwestin ja Kamonin järjestämä elintarvikealan tuotteistuskoulutus vahvistaa niin tuotteistus-, 
kuluttajaymmärrys- kuin tuotekehitysosaamistasi.

• Innostava ja käytännönläheinen koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena.
• Saat konkreettista apua siihen, miten tuotteistaa mahdollisimman tehokkaasti ja onnistuneesti - 

muuttunut kuluttajakäyttäytyminen ja toimintaympäristö huomioiden. Kuulet esimerkiksi, miten 
toimia mahdollisimman tehokkaasti ruoan verkkokaupassa.

• Kuulet elintarvikealan vaikuttavimmat trendit ja saat uutta virtaa ja ideoita tuotteistamiseen ja brän-
din rakentamiseen. 

Koulutus on tarkoitettu moninaisissa elintarviketeollisuuden tehtävissä työskenteleville, kuten tuote-
ryhmä-, tuotekehitys-, innovaatio- ja/tai markkinointitehtävät tai muut vastaavat vastuualueet.

Espoo 21.1.2020
• Koulutuksen aloitus ja tavoitteet
• Trendit ja megatrendit
• Tuotteistaminen kotimarkkinan ja 
viennin näkökulmasta

Tampere 11.2.2020
• Tuotteistusprosessin räätälöinti
• Pakkaussuunnittelu

Tampere 10.3.2020
• Kuluttajalähtöinen tuotekehitys 
kotimarkkinan ja viennin näkökul-
masta

Espoo 31.3.2020
• Brändin rakentaminen kotimark-
kinan ja viennin näkökulmasta
• Koulutuksen yhteenveto ja pää-
tös

• Saat tänä haastavana aikana konkreettista apua siihen, miten tuotteistaa mahdollisimman onnistu-
neesti – muuttunut kuluttajakäyttäytyminen ja toimintaympäristö huomioiden.

• Saat tietoa ja ymmärrystä elintarvikealan viimeisimmistä trendeistä 
• Opit tehokkaan tuotteistuksen ja tuotekehityksen prosessin 
• Saat tietoa pakkaussuunnittelun lainalaisuuksista sekä tärkeimmistä pakkausmerkinnöistä
• Opit rakentamaan brändiä tehokkaasti liiketoimintasi lähtökohdista
• Saat konkreettista ja helposti käytäntöön vietävää tietoa tehokkaassa kahden päivän koulutuksessa
• Verkostoidut alan kollegoiden kanssa 

Paljon hyvää tietoa ja suoraan käyttöön tulevaa infoa. 
Vetäjät erittäin sitoutuneita ja osaavia.

Ajankohtaisia asioita, joita voimme lähiaikoina jo työpaikassani hyödyntää.
Suosittelisin!

Foodwest Oy on elintarvikelähtöisen bisneksen asiantuntijayritys, joka auttaa asiakkaitaan koko elintarvikkeen 
kehitysprosessissa - raaka-aineesta tuotteeksi ja ideasta markkinoille. Foodwest antaa vauhtia elintarvikealan 
toimijoille, jotka haluavat kasvaa alan edelläkävijöiksi. Foodwestin ydinosaamista ovat kuluttajaymmärrys, tuoteke-
hitys, laadunhallinta ja elintarviketurvallisuus sekä tuotanto.
www.foodwest.fi

Kamonmarkkinointi Oy on elintarvikealaan erikoistunut tuotteistus- ja 
markkinointitoimisto.  Autamme asiakkaitamme tuotteistamisen, konsep-
toinnin ja kaupallistamisen haasteissa, niin kotimarkkinalla kuin viennissä. 
Tuotteistamisen ohella ydinosaamiseemme kuuluu liiketoiminnan tavoit-
teista ja kuluttajatarpeista ponnistava brändin rakentaminen. Toimintaam-
me ohjaa vahva liiketoimintalähtöisyys ja tavoitteellisuus.
www.kamon.fi 

Palautetta aiemmin osallistuneilta:



Sissi Kaskela
Kehityspäällikkö

Foodwest Oy

Juuli Seppälä
Markkinatutkimuspäällikkö

Foodwest Oy

Kati Harki 
Tuotteistus- ja

markkinointiasiantuntija
Kamonmarkkinointi Oy

Monica Jalonen
Tuotteistus- ja

markkinointiasiantuntija
Kamonmarkkinointi Oy

Lisätietoa: juuli.seppala@foodwest.fi / kati@kamon.fi
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TRENDIT, TUOTTEISTAMINEN JA TUOTEKEHITYS 

KOULUTTAJAT

SYKSYN 2020 SPECIAL: TEHOSPARRAUS

PAKKAUSSUUNNITTELU JA BRÄNDIN RAKENTAMINEN

Koulutuksen sisältö

• Tuotteistamisen käsite ja prosessi 
• Trendit vaikuttamassa tuotteistukseen 
• Tehokas tuotekehitys ja sen osa-alueet 
• Kuluttajatutkimukset osana tuotteistusprosessia

15.9.2020 klo 9-16. Verkkokoulutus MS-Teams alustalla.

• Pakkaussuunnittelu
• Trendit, lainsäädäntö ja pakkausmerkinnät 

• Brändin rakentaminen ja työkalut
• Positiointi, kohderyhmät ja kilpailijakenttä  

29.9.2020 klo 9-16. Verkkokoulutus MS-Teams alustalla. 

Tarjoamme lisäksi seuraavat 3h tehosparraukset 
pienryhmille (2-4 osallistujaa):
• Tuotteistusprosessin räätälöinti oman yrityksen tarpeisiin 
• Tuotekehityksen vaiheet ja räätälöinti oman yrityksen tarpeisiin 
• Miten ymmärrät kuluttajaa? Parhaat kuluttajatutkimuksen 

elementit tarpeisiisi.  
• Pakkausmerkinnät ja lainsäädäntö
• Brändistrategiasta konkreettiseen markkinointisuunnitelmaan
• Elintarvikeviennin ABC: miten edestä elintarvikeviennissä.

Hinta 390€ (alv 0%) per osallistuja (samasta yrityksestä toinen osallistuja 
-50%) 

Ilmoittautuminen:
www.foodwest.fi/tuotteistusilmo
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Hinta: 990 € (alv 0%) / osallistuja. Hinta sisältää kouluttajien vetämän opetuksen sekä koulu-
tusmateriaalin. Samasta yrityksestä tuleva toinen osallistuja pääsee mukaan -50% hinnalla.

https://www.linkedin.com/in/sissi-kaskela-420287153/
https://www.linkedin.com/in/juuli-sepp%C3%A4l%C3%A4-6769b15/
https://www.linkedin.com/in/kati-harki/
https://www.linkedin.com/in/monica-jalonen-6917a35/

