
ELINTARVIKEALAN
TUOTTEISTUSKOULUTUS

MIKÄ?

KENELLE?

MISSÄ JA MILLOIN?

MIKSI?

PALJONKO?

Foodwestin ja Kamonin järjestämä elintarvikealan tuotteistuskoulutus vahvistaa niin tuotteistus-, ku-
luttajaymmärrys- kuin tuotekehitysosaamistasi. Innostava ja käytännönläheinen koulutus koos-
tuu lähipäivistä, henkilökohtaisesta konsultaatiosta sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Koulutus 
nivoutuu kunkin opiskelijan valitsemaan käytännön projektiin, jota kehitetään asiantuntijoiden avulla 
koulutuksessa sekä edistetään lähipäivien välillä työpaikalla. Henkilökohtainen konsultaatio (2h) valitta-
vissa tuotteistamisen, brändin kehittämisen tai kuluttajalähtöisen tuotekehityksen teemoista.

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

1890 € (alv 0%) / osallistuja. Hinta sisältää 
kouluttajien vetämän opetuksen lähipäivinä, 
luentomateriaalit, henkilökohtaisen konsultaa-
tion valitusta kokonaisuudesta sekä ruokailut 
lähipäivinä.  

Ilmoittautuminen 30.12.2019 mennessä: www.foodwest.fi/tuotteistusilmo
Minimiosallistujamäärä 12 henkilöä.

Espoo 21.1.2020     ALOITUS & TRENDIT & TUOTTEISTUS
Tampere 11.2.2020     TUOTTEISTUSPROSESSI & PAKKAUSSUUNNITTELU
Tampere 10.3.2020     KULUTTAJALÄHTÖINEN TUOTEKEHITYS
Espoo 31.3.2020     BRÄNDIN RAKENTAMINEN & YHTEENVETO

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

• Tutustut elintarvikealan viimeisimpiin trendeihin ja opit seuraamaan trendejä eri lähteistä. 
• Opit tehokkaan tuotteistuksen prosessin sekä kotimarkkinan että viennin näkökulmasta sekä 
opit räätälöimään tuotteistusprosessin oman yrityksesi tarpeisiin.  
• Tunnet pakkaussuunnittelun eri näkökulmat ja opit onnistuneen pakkaussuunnittelun lainalaisuudet. 
• Opit kuluttajalähtöisen tuotekehitysprosessin eri osa-alueet sekä opit rakentamaan tehokkaan 
tuotekehitysprosessin oman yrityksesi tarpeisiin.  
• Rakennat brändiä systemaattisesti ja tehokkaasti liiketoimintastrategian pohjalta - niin viennin kuin 
kotimarkkinan näkökulmasta.
• Verkostoidut kollegoiden kanssa. 

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 ydinosaa-
mista ovat kuluttajaymmärrys, tuotekehitys, laadun-
hallinta ja elintarviketurvallisuus sekä tuotanto.
www.foodwest.fi

Kamonmarkkinointi Oy on elintarvikealaan eri-
koistunut tuotteistus- ja markkinointitoimisto.  Autam-
me asiakkaitamme tuotteistamisen, konseptoinnin ja 
kaupallistamisen haasteissa, niin kotimarkkinalla kuin 
viennissä. Tuotteistamisen ohella ydinosaamiseemme 
kuuluu liiketoiminnan tavoitteista ja kuluttajatarpeista 
ponnistava brändin rakentaminen. Toimintaamme ohjaa 
vahva liiketoimintalähtöisyys ja tavoitteellisuus.
www.kamon.fi 

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄÄ



ELINTARVIKEALAN
TUOTTEISTUSKOULUTUS
KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

ALOITUS & TRENDIT &
TUOTTEISTUS

KULUTTAJALÄHTÖINEN
TUOTEKEHITYS

BRÄNDIN RAKENTAMINEN &
YHTEENVETO

TUOTTEISTUSPROSESSI &
PAKKAUSSUUNNITTELU

• Koulutuksen aloitus ja tavoitteet
• Trendit ja megatrendit vaikuttamassa elintarvikkeiden 
tuotteistukseen
• Tuotteistus kotimarkkinan ja viennin näkökulmasta
• Tavoitteiden määrittely
• Tuotteistus työkaluna tuotteen kannattavuuden ja erottu-
vuuden rakentamisessa
• Tuotteistusprosessi kotimarkkina ja vienti huomioiden

• Kuluttajalähtöinen tuotekehitys kotimarkkinan 
ja viennin näkökulmasta
• Tehokas tuotekehitysprosessi ja sen osa-alueet
• Erilaiset kehityksen toimintamallit, prosessin kehittämi-
nen ja hallinta
• Lanseerauksen epäonnistumisen riskin minimointi
• Kuluttajien osallistaminen tk-prosessiin
• Markkinapotentiaalin ja oikeiden kohderyhmien tunnis-
taminen

• Tuotteistusprosessin räätälöinti 
oman projektin tarpeisiin
• Pakkaussuunnittelu
• Teknologiat, haasteet, materiaalit ja toteutus
• Houkuttelevuus, design, käytettävyys
• Pakkauksen kuluttajahyväksyntä – lisäarvoa tuotteelle 
pakkausratkaisulla
• Pakkaussuunnittelu kotimarkkina ja vienti huomioiden

KOULUTTAJAT

Sissi Kaskela

Kehityspäällikkö
Foodwest Oy

Sissillä on vahva ja moni-
puolinen elintarvike- ja ra-
vintola-alan osaaminen. Sissi 
on työskennellyt opetus- ja 
koordinointitehtävissä sekä 
lukuisissa asiantuntija- ja ke-
hitystehtävissä elintarvikete-
ollisuudessa ja ravintolasek-

torilla.

Juuli Seppälä

Markkinatutkimuspäällikkö
Foodwest Oy

Juulin 15 vuoden kokemus 
elintarvikealan markkinatut-
kimuksista tuo vahvaa näke-
mystä kuluttajaymmärrykseen 
ja sen hyödyntämiseen erilai-
sissa tuotekehitys- ja lansee-

rausprojekteissa.

Kati Harki 
Tuotteistus- ja

markkinointiasiantuntija
Kamonmarkkinointi Oy

Katilla on yli 15 vuoden 
kokemus elintarvikealan 
tuotteistamisesta ja markki-
noinnista: erityisinä vahvuuk-
sina kaupallinen konseptoin-
ti, brändin positiointi sekä 
onnistunut brändin rakenta-

minen usealla markkinalla.

Monica Jalonen
Tuotteistus- ja

markkinointiasiantuntija
Kamonmarkkinointi Oy

Monicalla on yli 20 vuoden 
laaja kokemus päivittäista-
varakaupasta, painottuen 
elintarvikkeisiin: erityisinä 
vahvuuksiina tuote- ja pal-
velukonseptointi, tuotteista-
minen sekä elintarvikkeiden 

innovointi.

• Brändin rakentaminen kotimarkkinan ja viennin 
näkökulmasta
• Brändistrategian määrittely linkittyen liiketoiminta-
strategiaan sekä tuotteistukseen
• Brändin positiointi: mm. kohderyhmät, kilpailijakenttä, 
brändin arvopohja.
• Brändin rakentamisen askelmerkit ja työkalut
• Brändäys oman projektin näkökulmasta
• Koulutuksen yhteenveto ja päätös

Tampere, tiistai 11.2.2020 (klo 9-16)

Espoo, tiistai 31.3.2020 (klo 9-16)Tampere, tiistai 10.3.2020 (klo 9-16)

Me kouluttajat valjastamme laajan osaamisemme ja kokemuksemme käyttöönne!

Lisätietoa: juuli.seppala@foodwest.fi / kati@kamon.fi

Espoo, tiistai 21.1.2020 (klo 9-16)


