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ENNEN OMAN 
ETIKETIN TEKOA   

Onko hunajani laatu kunnossa? 

Mitä pitkän tähtäimen tavoitteita minulla 
on tuotantomääristä ja laadusta? 

On suuri ero  aikooko tulevaisuudessa 
myydä naapureille ja sukulaisille  vai 
laajemmalle alueelle, jopa koko maahan 

Millaisen mielikuvan etiketilläni haluan 
tuotteestani antaa?  

Pakkaus ja etiketti määrittävät onko 
kyseessä arki- vai lahjatuote 

Soveltuuko suunnittelemani etiketti ja 
tölkki nykyaikaisiin kattauksiin, pidetäänkö 
tölkkini mielellään esillä, erottuuko se 
kaupan hyllyllä?  



TUNNENKO   
TUOTTEENI ? 

  

• Onko minulla oikea käsitys  
hunajani laadusta, olenko saanut 
siitä esim. SML:n tai yhdistyksen 
arvioinnin 

• Tiedänkö hunajani alkuperän 

• Osaanko kertoa mihin käyttöön 
se soveltuu 

• Tunnenko asiakkaitteni tarpeet 

• Osaanko tuoda esille 
ominaisuuksia, joita kuluttaja 
haluaa (mitä haluan viestiä?) 

• Hinnoittelenko käytön 
mukaan(arkituote, lahja, lasi, 
muovi, jakelukanava market tai 
lahjatavarakauppa) 

 



MITÄ HYÖTYÄ ON OMASTA ETIKETISTÄ JA  
    BRÄNDISTÄ? 
• Pitkäjänteistä työtä, jonka avulla tuotteeni erottuu kilpailijoista 

• Tuotteeni on tunnistettava 

• Tuotteestani tulee käyttäjälleen läheinen 

• Tunneside ja luottamus tuotteeseeni syvenee 

• Saan paljon kanta-asiakkaita 

• Tuotettani suositellaan muillekin 

• Joudun panostamaan vähemmän uusasiakashankintaan 

  



5 KYSYMYSTÄ BRÄNDIN RAKENTAJALLE 

• Onko intohimoni viedä tuotettani eteenpäin? 
• Seisonko tuotteeni takana? 
• Haluanko sitoutua pitkäksi aikaa? 
• Hankinko apua siihen mitä en itse osaa? 
• Riittävätkö rahat? 

 Jos vastasit useimpiin myöntävästi  

 Onneksi olkoon! 
 On aika luoda oma hunajabrändi ja upea oma etiketti! 



 
 
 
 
 
 
 

  

  ” Brändin tärkein 
tehtävä on auttaa 
yritystä kasvamaan 
kannattavasti” 
 

 

Kuvassa luksustuotteeksi brändätty  

Virolainen Nordic Honey  



                      KIITOS! 
         



                      KIITOS! 
         



Miksi haluan oman etiketin ja mitä 
haluan etiketilläni viestiä kuluttajalle? 
  20 minuutin ajatusriihen yhteenveto: 

•25 vastausta, joissa 1-8 ideaa 

•18 vastauksessa tuotiin esille,  kuinka tärkeää on viestiä tuotteen 
kotimaisuudesta/paikallisuudesta/ympäristöstä/pölytyksen 
tärkeydestä 

•15  vastaaja toivoo, että oma etiketti auttaa erottautumaan 
muista hunajista 

 

 
 

 



Miksi haluan oman etiketin ja mitä 
haluan etiketilläni viestiä kuluttajalle? 
•5 vastauksessa haluttiin tuoda esille hunajan laatua (myös 
paikallisuus viestii laatua?) 

•4 vastaajaa haluaa luoda oman brändin 

•Vain 4 toivoo oman etiketin lisäävän myyntiä 

•Tuotteen esteettisyys tärkeää 5 vastaajalle 

•Lähiruoan lisääminen 2 vastaajalla (paikallisuus viestinee samaa 
asiaa?) 

 

 
 

 


