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Esittely

Tässä raportissa esitellään uusia innovaatioita 
kaupan alalla. Teknologia kehittää sekä 
perinteistä ostokokemusta että verkkokauppaa. 

Oivallus: Vaikka koronapandemia on 
aiheuttanut suuria häiriöitä vähittäiskaupan 
alalla, se on myös kiihdyttänyt paljon 
jännittäviä, positiivisia innovaatioita, jotka 
pysyvät todennäköisesti suosittuina kriisin 
jälkeenkin. Pitkän aikavälin suunnittelu, 
mukaansatempaavuus, itsepalvelu ja 
puhtaanapito pysyvät jatkossa merkityksellisinä 
valtteina alalla. 



Raportin eritysominaisuudet ja määritelmät

Sisällön luokittelu & artikkelien pisteytys
Trendiraportissa käytettävät sisältötyypit selitetään tällä sivulla.
Pisteytysjärjestelmän avulla arvioidaan trendin sisältöä.

Kuluttajaoivallukset:
Miten ja miksi merkittäviä suunnanmuutoksia
tapahtuu. Kuluttajaoivallukset jaetaan kahteen 
osioon: trendeihin ja oivalluksiin

Esimerkit:
Tarkkaan valikoituja yksittäisiä innovaatioita
syvempään analysointiin.

Ryhmitellyt listat:
Valikoima aiheeseen liittyviä esimerkkejä
näkökulman laajentamiseksi ja toisilleen 
läheisten mahdollisuuksien näkemiseksi.

Pistettä

Suosio
Aktiivisuus

Tuoreus

Kohderyhmät:
Kohdeyleisö, jonka tutkijat määrittävät

Tuoreus:
Artikkelin uutuusarvo

Aktiivisuus:
Vuorovaikutuksen, kuten kuvien selailun ja sosiaalisen
median jakojen määrä. Jonkin artikkelin aktiivisuus 
voi olla suurta, vaikka suosio ei ole.

Suosio:
Vetovoiman pisteytys. Perustuu siihen, kuinka moni lukija valitsee artikkelin muiden 
vastaavien joukosta.

Kokonaispisteet:
Kaikki pistemäärät voi muuttaa prosenteiksi. Kokonaispistemäärä muodostuu suosion, aktiivisuuden
ja tuoreuden keskiarvosta.
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A) Kiihtyvyys
1. Yhden asian hiominen
2. Ominaisuuksien liioittelu
3. Ratkaisujen 
uudelleenajattelu

Prosumerismi
Käyttäjien luomasta sisällöstä 
maker-kulttuuriin - kuluttajat 
ovat nykyään sisällöntuottajia 
sekä asiantuntijoita.

Katalysaatio
Yritykset ovat vauhdittamassa 
kuluttajien henkilökohtaista 
kehitystä.

Tekoäly
Siirrymme käänteentekevään 
aikakauteen, jota kuvaa datan, 
muistin sekä älykkyyden 
eksponentiaalinen kasvu.

B) Syklisyys
1. Retro, Nostalgia
2. Sukupolvisuus
3. Taloudellisuus 
+kausiluonteisuus
4. Toistuvat syklit

Nostalgia
Rakkaimmat muistot ruokkivat 
halua tuoda menneisyys 
nykyisyyteen, erityisesti 
suhteessa varhaisiin vuosiin.

Nuorekkuus
Sukupolvi, joka ei halua kasvaa 
aikuisiksi ohjaa maailmaa yhä 
leikkisämpään suuntaan, 
sisältäen boomerit, jotka 
haluavat pysyä aktiivisina.

Luonnollisuus
Vastuullisten tuotteiden suo-
siminen. Tuotteet sisältävät pai-
kallisia, orgaanisia. kierrätettäviä 
ja selkeitä ainesosia.

C) Vähentäminen
1. Erikoistuminen
2. Vähemmän kerroksia -
tehokkuus 
3. Joukkoistaminen
4. Tilaaminen

Välitön yrittäjyys 
Uudet palvelut helpottavat 
konseptointia, käynnistämisen 
rahoittamista ja yrityksiä

Yksinkertaisuus
Nopeatempoisessa, 
kaoottisessa maailmassa 
yksinkertaisuus erottuu, mikä 
johtaa keskittyneisiin yrityksiin 
& puhtaaseen muotoiluun. 

Kuratointi
Hyperkohdennetut tarjoukset, 
palvelut, tilaukset ja suositukset 
yksinkertaistavat elämää.

Tribalismi
Uskollisia ryhmiä muodostuu 
helpommin erityisten 
intressien, kohteiden ja jopa 
brändien ympärille.

Pelillistäminen
Pelidynamiikan soveltaminen 
tosielämän ongelmiin johtaa 
kilpailukykyisempään ja 
kiinnostavampaan maailmaan.

D) Uudelleenohjaus
1. Tarkentaminen
2. Peruuttaminen
3. Yllättävyys
4. Pelillistäminen

Elämyksellisyys
Maailmassa, jossa on runsaasti 
materiaa, tulee elämyksistä 
tärkeä valuutta ja prioriteetti 
elämässä.

E) Lähentyminen
1. Yhdistäminen - Kerrostaminen
2. Lisäarvon tuottaminen
3. Yhteisbrändäys
4. Fyysisyys + Digitaalisuus

Moniaistisuus
Tekniikka, AR, VR ja inter-
aktiiviset kokemukset nostavat 
odotuksiamme viihteen, 
palvelun ja jopa ruoan suhteen.

Yhdessä luominen
Yritykset, tuotteet, palvelut ja 
kuluttajat luovat yhä enemmän 
toisistaan riippuvaista toimintaa.

Hybridisaatio
Rajat hämärtyvät liiketoiminta-
mallien, tuotteiden ja palve-
luiden yhdistyessä. Ainutlaatuisia 
konsepteja ja kokemuksia

F) Erottautuminen
1. Personointi – kustomointi
2. Status – joukkoon kuuluminen
3. Tyyli – muodikkuus
4. Sukupolvikapina

Aitous
Sosiaalinen media ja perinteisen 
mainonnan vastustus luovat 
janon aitouteen ja 
todellisuuteen.

Personointi
Pienerätuotantotekniikat ja 
yksilöity media luovat pohjan 
personoinnille.

Monilta monille
Myyjien ja mediajulkaisijoiden 
joukkotkato on siirtänyt 
maailman monelta-monelle-
talouteen.

Jokainen trendi liittyy vähintään yhteen 18 Trendhunterin määrittelemästä 
megatrendistä. Megatrendit on lajiteltu kuuteen mahdollisuuskategoriaan.(A-F)



Trendit & oivallukset
Huomaamatta jääneitä mahdollisuuksia & esimerkkejä

Maailmanlaajuiset kuluttajatrendit korostavat sitä, 
miten ja miksi suuret muutokset tapahtuvat.

Raportti on jaettu kahteen osaan:
1. Trendiosio, jossa yksilöidään uusia

mahdollisuuksia toimialalla
2. Oivallus-osio, jossa tarkastellaan motiiveja,

asenteita, uskomuksia ja jännitteitä
mahdollisuuksien taustalla.

Trendiosiossa esitellään Hospitality-kehityspaneelin (HKP) 
tuloksia. Hospitality-kehityspaneeli kokoaa eri alojen 
ammattilaisten näkemyksiä tässä raportissa esiteltävistä 
trendeistä. Lue HKP:sta lisää s. 17–18.



Kauppaa ajanvarauksella
Ajanvaraukseen perustuva toimintamalli 
takaa turvallisen
ostoskokemuksen asiakkaille

Pandemian seurauksena ostoskokemus muuntuu 
personoidummaksi ja henkilökohtaisemmaksi.
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Kauppaa ajanvarauksella
Ajanvaraukseen perustuva toimintamalli takaa turvallisen ostoskokemuksen asiakkaille

Trendi - Vaikka yritykset ympäri maailmaa ovat avanneet taas ovensa asiakkaille, toimenpiteet paremman hygieniatason saavuttamiseksi ovat välttämättömiä. Yksi tapa, jolla yritykset 
pyrkivät kontrolloimaan terveysmääräysten ylläpitoa ja huolehtimaan niin asiakkaiden kuin henkilökunnankin turvallisuudesta, on toimintamalli, jossa liikkeeseen pääsee sisään vain 
etukäteen ajan varaamalla.

Oivallus - Asiakkaat, jotka ymmärtävät pandemian mukanaan tuomat terveysriskit ovat edelleen ahdistuneita käyttäessään palveluita, jotka aiemmin olivat heille arkipäivää. Yritykset jotka 
ymmärtävät tämän kollektiivisen turvattomuuden tunteen ja reagoivat siihen, vastaavat asiakkaiden odotuksiin välttämättömistä toimista.

Liikkuva pop-up kauppa
Pop Up Grocer otti käyttöön ajanvarauksella 

toimivat yksityiset ostoshetket

Sovellus yritysten avuksi
SPLICE Software kehitti palvelun, jonka avulla 

yritykset voivat sopeuttaa toimintaansa 
turvallisemmaksi ja asiakasystävällisemmäksi.

Pikakauppa turvallisempaan asiointiin
Applen Express Retail avaa varsinaisen liikkeensä 
ulkopuolelle asiakkaita ajanvarauksella palvelevia 

pisteitä.

Toiminnan uusi 
normaali

Best Buy avaa ovensa 
turvallisuus edellä.

Ajanvarauksella 
kauppaan

Ellis Brigham otti 
käyttöön 

ajanvarauspalvelun 
asiakasmäärän 

hallinnoimiseksi.

6.7
Pistettä

Suosio

Aktiivisuus

Tuoreus
Copyright ©

All Rights Reserved

Elämyksellisyys

Katalysaatio

5 Featured, 38 Examples

48,758 Total Clicks

URL: Hunt.to/439334

Advisor Pick

https://www.trendhunter.com/pattern/redirection
https://www.trendhunter.com/megatrend/experience
https://www.trendhunter.com/megatrend/catalyzation
https://www.trendhunter.com/id/439334


Kauppaa lentokentällä
Yritykset lentokentillä omaksuvat digitaalisia 
ratkaisuja taistelussa pandemiaa vastaan

Koronapandemia on tehostanut yrityksien toimintamalleja 
kaikkialla kaupan alalla. Tämän seurauksena asiakkaiden 
korkeammat odotukset palveluntarjoajia kohtaan tulevat 
todennäköisesti jatkumaan myös pandemian jälkeen.
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Kauppaa lentokentällä
Yritykset lentokentillä omaksuvat digitaalisia ratkaisuja taistelussa pandemiaa vastaan

Trendi - Yritysten jatkaessa sopeutumistaan muuttuviin pandemian aiheuttamiin olosuhteisiin, yritykset lentokentillä ovat kääntyneet digitaalisten ratkaisujen puoleen taatakseen 
asiakkailleen turvallisen ostoskokemuksen. Erilaisia ratkaisuja on hyödynnetty lentokentän sisäisistä ruokatoimituksista lisättyä todellisuutta hyödyntävään tuotteiden esittelyyn.

Oivallus - Yritykset ovat joutuneet muuntamaan toimintamallejaan nopeasti vastatakseen kuluttajien muuttuviin vaatimuksiin pandemian vaikutusten seurauksena. Vaatimukset 
kumpuavat kuluttajien turvattomuudentunteesta terveysriskejä ajatellen ja yritykset yrittävätkin löytää keinoja vastatakseen tähän tarpeeseen.

Valmisannoksia automaatista
Snapfresh toi uudet ateria-automaatit Brisbanen 

lentokentälle.

Lisättyä todellisuutta ja kosmetiikkaa
Hamadin kansainvälisellä lentokentällä kuluttaja

pääsee kokeilemaan kosmetiikkaa uusimman 
teknologian avulla.

Digitaalinen kauppakeskus
Aucklandin lentokenttä tarjoaa asiakkailleen täysin 

digitaalisen ostoselämyksen.

Tuotteiden 
kuljetuspalvelu
AtYourGate -sovellus 
yhdistää palvelut ja 

tarjoaa kosketusvapaan 
ostoskokemuksen.

The Grap App -
tilaussovellus

Sovellus auttaa 
välttämään väkijoukkoja 

lentokentän ravintoloissa.

7.5
Pistettä

Suosio

Aktiivisuus

Tuoreus
Copyright ©

All Rights Reserved

Hybridisaatio

Elämyksellisyys

5 Featured, 35 Examples

30,341 Total Clicks

URL: Hunt.to/444524

https://www.trendhunter.com/pattern/redirection
https://www.trendhunter.com/megatrend/hybridization
https://www.trendhunter.com/megatrend/experience
https://www.trendhunter.com/id/444524


Pako todellisuudesta
Virtuaaliympäristö tarjoaa rajattomat 
mahdollisuudet luoviin ratkaisuihin

Pandemia on lisännyt asiakkaiden kiinnostusta 
digimaailmaan, mikä näkyy myös kaupan alalla.
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Pako todellisuudesta
Virtuaaliympäristö tarjoaa rajattomat mahdollisuudet luoviin ratkaisuihin

Trendi - Virtuaaliympäristöt rikkovat mielikuvituksen rajoja mahdollistaessaan lukemattomien asetelmien ja upeiden maisemien saumattoman yhdistelemisen harmonisiksi 
kokonaisuuksiksi tavalla, joka tosielämässä ei olisi mahdollista. Useat kaupan alan yritykset ovat alkaneet hyödyntämään virtuaaliympäristön tarjoamia mahdollisuuksia kehittäessään 
toimintaansa digitaalisemmaksi.

Oivallus - Halu paeta arkea elää kuluttajissa vahvasti tämän päivän nopeatempoisen elämän seurauksena. COVID-pandemian seurauksena mahdollisuus matkustamiseen, 
maisemanvaihtoihin tai muihin irtiottoihin arjesta on muuttunut vaikeaksi ja useat tietoiset kuluttajat etsivätkin nyt aktiivisesti vaihtoehtoja arjesta pakenemiseen.

Digitaalinen sisustussuunnittelu
Reisinger Studioiden digitaaliset 3D luomukset

houkuttelevat tutustumaan.

Unenomaista arkkitehtuuria
Peter Tarkan teokset inspiroivat hiotuilla 

yksityiskohdillaan.

Digitaalinen muotitalo
The Fabricant törmäyttää muotisuunnittelun ja 

teknologiaosaamisen.

Virtuaalisella saarella
NET-A-PORTER toi muotimalliston sovitettavaksi 

huippusuositun Animal Crossing: New Horizons -pelin 
pelaajille.

7.7
Pistettä

Suosio

Aktiivisuus

Tuoreus
Copyright ©

All Rights Reserved

Kuratointi

Elämyksellisyys

Katalysaatio

4 Featured, 36 Examples

84,573 Total Clicks

URL: Hunt.to/444232

https://www.trendhunter.com/pattern/divergence
https://www.trendhunter.com/pattern/redirection
https://www.trendhunter.com/megatrend/curation
https://www.trendhunter.com/megatrend/experience
https://www.trendhunter.com/megatrend/catalyzation
https://www.trendhunter.com/id/444232


Ekologisuutta sisustukseen

Biohajoavat sisustuselementit asettavat 
uusia odotuksia sisustukseen

Yritykset tekevät aiempaa rohkeampia sitoumuksia 
vastuullisuuteen, minkä halutaan näkyvän myös heidän 
visuaalisessa ilmeessään.
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Ekologisuutta sisustukseen
Biohajoavat sisustuselementit asettavat uusia odotuksia sisustukseen

Trendi - Ympäristöystävällisyys ja biohajoavuus ovat valttia sisustuksessa, kun sekä ammattilaiset että asiakkaat etsivät tapoja vähentää ympäristöjalanjälkeään. Biohajoavia materiaaleja 
hyödynnetään nyt kaikessa sängyistä mattoihin sekä ravintoloiden sisustuksessa.

Oivallus - Kuluttajat ovat aiempaa ympäristötietoisempia ja ymmärtävät, että suuriin muutoksiin vaaditaan enemmän kuin pieniin asioihin puuttumista. Suurempi tavoite on tuotannon 
eettisyyteen puuttuminen sekä tiukemman säätelyn laatiminen yrityksille, jotka aiheuttavat toiminnallaan vahinkoa ympäristölle. Tällä välin kuluttajat etsivät myös tapoja, joilla 
minimoida omaa ympäristöjalanjälkeä – oli se sitten pillien käytön vähentämistä tai eko-ystävällisten tuotteiden valintaa.

Pahvikahvila
Mumbain Cardboard' Cafe on rakennettu eko-

ystävällisistä materiaaleista.

Eko-ystävällinen biohajoava sänky
The Horizontalin Button Bed on tehty 

vaihdettavista osista. Sänky on 99,8% biohajoava.

Zero-Waste ravintolat
Itä-Lontoon ravintola Silossa vastuullisuus näkyy 

niin menussa kuin sisustuksessakin.

Ekologiset matot
LOOMY Rugs matot ovat käsintehtyjä ja 

valmistettu ympäristöystävällisesti.

7.8
Pistettä

Suosio

Aktiivisuus

Tuoreus
Copyright ©

All Rights Reserved

Luonnollisuus 4 Featured, 36 Examples

101,174 Total Clicks

URL: Hunt.to/433971

https://www.trendhunter.com/pattern/cyclicality
https://www.trendhunter.com/megatrend/naturality
https://www.trendhunter.com/id/433971


Kauppaa sovelluksen 
voimalla
Kaupat ja sovellukset aloittivat tiiviimmän 
yhteistyön luodakseen parempia 
asiakaskokemuksia

WeChat mahdollistaa korkealuokkaisten immersiivisten ja 
interaktiivisten ostoskokemusten luomisen asiakkaille.
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Kauppaa sovelluksen voimalla
Kaupat ja sovellukset aloittivat tiiviimmän yhteistyön luodakseen parempia asiakaskokemuksia

Trendi - Digitaalista elämystä tarjoavien ja parantavien sovellusten hyödyntäminen liikkeissä asiakaskokemuksen parantamiseksi on vahvasti nousussa, erityisesti Kiinassa. Kiinalaiset 
yritykset ovat kehittäneet parempaa asiakaskokemusta luomalla palvelun yhteistyössä WeChatin kanssa, joka tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden saumattomaan vuorovaikutukseen ilman 
tarvetta ladata uusia sovelluksia. 

Oivallus – Katseet kääntyvät nyt elämyksellisyyteen yritysten yrittäessä ymmärtää paremmin nuoremman sukupolven ostoskäyttäytymistä. Nuoremmat milleniaalit sekä z-sukupolvi 
mieltyvät useammin brändeihin, joiden digitaalinen käyttäytyminen vastaa heidän omia tottumuksiaan.

Kosmetiikkaa z-sukupolvelle
MAC Cosmetics' Experience Center hämärtää 

fyysisen ja digitaalisuuden rajoja.

Sosiaalista shoppailua
Burberry ilmoitti perustavansa liikkeen, joka 

hyödyntää sosiaalista mediaa asiakaskokemuksen 
parantamisessa uudella tasolla.

Shoppailuassistentti
iGO hyödyntää lisättyä todellisuutta 5G teknologiaa tavalla 

joka hyödyttää sekä käyttäjiä että kauppiaita.

Kulmien virtuaali-stailaus
Lisätty todellisuus mahdollistaa vaihtoehtojen vertailun 

ennen ostopäätöstä.

9.0
Pistettä

Suosio

Aktiivisuus

Suosio
Copyright ©

All Rights Reserved

Elämyksellisyys

Katalysaatio

4 Featured, 44 Examples

106,435 Total Clicks

URL: Hunt.to/445224

Advisor Pick

https://www.trendhunter.com/pattern/redirection
https://www.trendhunter.com/pattern/acceleration
https://www.trendhunter.com/megatrend/experience
https://www.trendhunter.com/megatrend/catalyzation
https://www.trendhunter.com/id/445224
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Hospitality-kehityspaneelin arviot trendeistä

• Haaga-Helian asiantuntijat selvittivät tässä raportissa
esiteltyjen trendien vaikutusta Suomessa.

• Kyselyyn vastanneista panelisteista noin kolmasosa
työskentelee ravintola- tai majoitusalalla. Hospitality-
kehityspaneeliin osallistui myös muun muassa
koulutus- ja logistiikka-alojen sekä kaupan alan
ammattilaisia.

• Raportissa esitellyistä trendeistä eniten vaikuttaa
vastaajien mukaan kaupan ja sovelluskehittäjien
yhteistyö.

• Ajanvarauksiin perustuvaa toimintamallia ei puolestaan
pidetty kovinkaan merkittävänä trendinä Suomessa,
tosin korona-aikana sen merkitys on ainakin
väliaikaisesti korostunut.

• Vastaajat kertoivat myös minkälaisena näkevät kaupan
alan lähitulevaisuudessa. Digitaalisuus ja verkkokauppa
nähtiin päätrendeinä, mutta vastapainoksi arveltiin
elämyksellisen kivijalkakaupan ja tuotevalikoiman
ekologisuuteen sekä laadukkuuteen panostamisen
yleistymistä.

Miten trendit vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin?*

4.2Trendi 5: Kauppaa sovelluksen voimalla

Trendi 4: Ekologisuutta sisustukseen 3.6

Trendi 3: Pako todellisuudesta 3.4

Trendi 2: Kauppaa lentokentillä 3.2

Trendi 1: Kauppaa ajanvarauksella 2.6
* n=39, arviointiasteikko 1-5, : 1 = ei vaikuta lainkaan, 2 = ei
juuri lainkaan, 3 = vaikuttaa jonkin verran, 4 = vaikuttaa
melko paljon, 5 = vaikuttaa erittäin paljon
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Hospitality-kehityspaneeli

Haluatko kuulla lisää Hospitality-
kehityspaneelin tuloksista, tai hyödyntää 
ammattilaisraatiamme osana omaa 
tutkimustasi? 

Ota yhteyttä, ja mietitään, 
miten voimme parhaiten 
auttaa sinua! 
Petteri Ohtonen
Tutkimuspäällikkö
Haaga-Helia amk
petteri.ohtonen@haaga-helia.fi
puh. 040 826 8183

Lisätietoja ➤

mailto:petteri.ohtonen@haaga-helia.fi
https://www.haaga-helia.fi/fi/hospitality-kehityspaneeli


Esimerkkejä
Aiheeseen liittyviä ideoita

• Nämä ideat ja tapaustutkimukset
koostuvat muun muassa
kampanjoista, konsepteista,
tuotteista ja palveluista.

• Tässä osassa esitetään
yksityiskohtaisempi tutkimus
sellaisista yksittäisistä erottuvista
innovaatioista, jotka liittyvät
raportin aiheeseen.
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Modulaariset itsepalvelukioskit
DN Series EASY parantaa tehokkuutta ja pitää kustannukset alhaisina

Diebold Nixdorf lanseerasi sarjan itsepalvelukioskeja auttaakseen jälleenmyyjiä sopeutumaan, parantamaan myymälöiden tehokkuutta ja asiakaskokemusta sekä pitämään kustannukset 
alhaisina. DN Series EASY on uusi tuoteperhe, joka on modulaarinen, avoin ja suunniteltu alustapohjaiseen lähestymistapaan. Vähittäiskauppiailla on vapaus ja joustavuus mukauttaa 
tuotteita kunkin myymälän tarpeisiin sopiviksi. 

Jälleenmyyjät hyötyvät DN Vynamic Self-Servicen modulaarisesta ohjelmistosta, joka auttaa nopeassa integroinnissa ja personoinnin lisäämisessä. Diebold Nixdorf kuvailee: "Tämä antaa 
jälleenmyyjille mahdollisuuden olla joustavampia nyt ja tulevaisuudessa lisäämällä uusia toimintoja rakentamatta koko teknologiaa uudelleen." Nämä itsepalveluratkaisut tuovat uusia 
haasteita päivittäin kohtaaville jälleenmyyjille runsaasti sopeutumiskykyä nykyaikaan ja huomiseen.
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Kontaktittomat ostoskokemukset
Hudson käyttää Amazonin Just Walk Out -teknologiaa myymälöissään

Vähittäiskauppa Hudson ilmoitti ottavansa käyttöön Amazonin Just Walk
Out -teknologiaa useissa toimipisteissään, muun muassa Dallasin Love 
Field Airport -lentokentällä. 

Dallasin myymälän Just Walk Out -teknologian käyttöönoton jälkeen 
Hudson aikoo integroida sen useampiin Pohjois-Amerikan toimipisteisin 
vuonna 2021. Teknologian avulla kuluttajat voivat maksaa luottokortilla 
ja yksinkertaisesti poistua kaupasta ostamiensa tuotteiden kanssa. 
Teknologia auttaa myös vähentämään ihmisten välisiä kontakteja 
pandemian aikana ja voi tarjota turvallisemman ostoskokemuksen.

"Tämän päivän matkustaja on kasvavissa määrin verkostoitunut, liikkuva 
ja aikaherkkä. Näillä matkustajilla on korkeammat odotukset 
mukavuudesta, turvallisuudesta ja nopeudesta ostoskokemusten 
aikana", kommentoi Brian Quinn, Hudsonin varatoimitusjohtaja.
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Vegaaniset lihatiskit
Asdan vegaaninen "Veelicious” -lihatiski vastaa kuluttajien kysyntään

Yhä suositumpi kasvipohjainen ruokavalio on johtanut tuotemerkkien ja 
vähittäismyyjien mukautumiseen kuluttajien kysyntään. Juuri tämä 
näkyy uudella vegaanisella Asda "Veelicious" -lihatiskillä. 
Päivittäistavarakauppabrändi loi konseptin yhteistyössä Kbox Globalin 
kanssa ja kokeilee sitä Watfordissa sijaitsevissa myymälöissään kuuden 
kuukauden ajan. Kokeilu tapahtuu ”Veganuaryn” aikana ja vastaa 
vegaaniystävällisten tuotteiden kasvavaan kuluttajakysyntään.

Strategiajohtaja Preyash Thakrar puhui uudesta Asda 'Veelicious’-
lihatiskistä kertoen: "Vegaanituotteiden kysyntä on kasvussa ja olemme 
nähneet kiinnostuksen kasvipohjaista elämäntapaa kohtaa kasvavan. 
Tunnustimme, että on tärkeää auttaa asiakkaitamme heidän Veganuary-
matkallaan. Tähän kuuluu yhteistyö Kboxin kanssa Veeliciousin
kokeilemiseksi Watfordin myymälöissämme. Tarjoamme 
tuotevalikoimassamme monia vaihtoehtoja vegaaneille ja 
fleksitaristeille, kuten lihattomia vaihtoehtoja ja vegaanisia juustoja. 
Haluamme varmistaa, että asiakkaidemme ei tarvitse tinkiä laadusta, 
mausta tai kasvipohjaisen elämäntavan mukaisista arvoistaan. [jatkuu 
verkossa]
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Hyllyjä valvovat kaupparobotit
Retail Watch käyttää tietokonenäköä & koneoppimista myymälöissään

Trax loi Retail Watch -ratkaisun Kiinassa puuttuakseen tuotteiden 
loppumiseen kauppojen hyllyiltä. Autonominen hyllyvalvontarobotti 
luotiin paikallisen robotiikkayritys Ecovacsin kanssa, ja se perustuu 
patentoituihin tietokonenäkö- ja koneoppimisteknologioihin, IoT-
yhteensopiviin hylly- ja kattokameroihin.

Kaupparobotti voi säästää myymälän työntekijöitä joiltakin 
yksinkertaisilta, toistuvilta tehtäviltä. Järjestelmä tarjoaa hälytyksiä 
hinnoitteluvirheisiin, lisätilaustarpeisiin ja jopa planogrammi-
vaatimusten täyttämiseen. Koska autonominen robotti voi liikkua 
myymälässä kuin asiakas, se tarjoaa uuden kävijätason hyödyntämällä 
sitä, mitä ostajat näkevät reaaliajassa. 

Retail Watchin odotetaan tehostavan toimitusketjun täydennystä, 
hyllysaatavuutta, verkkotilausten keräilyä ja parantavan ostokokemusta 
kokonaisuudessaan.
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Livestream-kauneuskaupat
Beautycounterin liiketila yhdistää verkkoasiakkaan ja myymälävierailijan kokemuksia

Suoramyyntiyhtiö Beautycounter esittelee kauneusliikkeiden 
tulevaisuutta uudella toimipisteellään Los Angelesissa. Liiketila on 
studio, joka suoratoistaa myymäläkokemuksia. Kuten äänityskopissa, 
kaupan ulkopuolella on kyltti, joka syttyy osoittamaan, milloin live-
nauhoitus on käynnissä. Liiketilan etuosa on tavallisen myymälän 
kaltainen, mutta myymälän takaosaan on perustettu studio ja lava, joka 
sisältää ammattimaiset valaistus- ja äänilaitteet. 

Ne, jotka eivät voi fyysisesti käydä kaupassa, voivat olla 
vuorovaikutuksessa Beautycounterin verkkosivuilla olevien lähetysten 
kanssa ja tehdä ostoksia uudella tavalla. 

Aikana, jolloin monet fyysiset sijainnit on suljettu tai asiakasmääriä on 
rajoitettu, monet jälleenmyyjät luovat ainutlaatuisia kokemuksia, jotka 
sulauttavat verkko- ja myymäläostosten elementtejä.
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Desinfioivat kaupparobotit
Badger UV -desinfiointirobotti tehostaa myymälän puhtautta

Badger Technologiesin Badger UV –desinfiointirobotti luotiin 
parantamaan vähittäis- ja päivittäistavarakauppojen 
terveysturvallisuutta. Robotti käyttää kehittynyttä UV-C-teknologiaa 
taudinaiheuttajien torjumiseksi. Autonominen robotti kykenee 40 000 
neliömetrin puhdistamiseen noin kahdessa tunnissa ja riskialttiiden 
taudinaiheuttajien torjuntaan. Yhtiön mukaan ”Uuden autonomisen 
Badger Technologies -robotin varhainen testaus UVDI:n 254nm UV-C-
tekniikalla osoittaa, että teho koronaviruksia, E.colia, Salmonella 
entericaa ja Influenssa A:ta vastaan on yli 99 prosenttia." 

Itseohjautuva robotti tarjoaa yksinkertaisen tavan tuoda lisää 
mielenrauhaa välttämättömiin tiloihin, joissa on liikutaan aktiivisesti ja 
joissa on mahdollisesti saastuneita pintoja. Sen lisäksi, että robotti on 
merkityksellinen ratkaisu nykyhetkessä, se voi tukea erilaisia julkisia 
asetuksia tulevaisuudessa.
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Opettavaiset farkkunäyteikkunat
IsInstoren ja Leen näyteikkunat valistavat vastuullisuudesta

Isossa-Britanniassa toimiva suunnittelu- ja brändäystoimisto IsInstore ja 
Lee yhdistivät voimansa farkkumerkin näyteikkunoihin. Oxford Streetin
Selfridgesissä lanseeratun näyteikkunan tavoitteena oli "luoda 
keskustelua kestävyydestä", ja se paljastettiin yhdessä Leen uusimman 
kestävän kokoelman kanssa.

Interaktiivinen näyteikkuna tuo esiin ympäristöystävällisiä farkkuja ja 
vaatteita. ”For A World That Works" –logolla varustettu takki on 
keskiössä ja mainostaa samannimistä kampanjaa. Lee, joka on 
synonyymi mukavuudelle ja laadulle sopivassa hintaluokassa, kehittää 
brändäystään entistä kestävämmäksi ja jakaa suunnitelmansa 
ympäristöystävällisemmällä tulevaisuudesta. 

Tämän huomiota herättävien vaatteiden täyttämän, digiopasteita 
sisältävän näyteikkunan ympäristöystävällisen viestin lisäksi IsInstore
korosti vastuullisuutta myös paikallisesti hankituilla kestävillä 
materiaaleilla, joita voidaan käyttää uudelleen. Lisäksi näytön tekniikka 
esitteli, miten Lee aikoo rakentaa kestävämmän brändin tulevaisuuden 
ja jakoi samalla lisätietoja uudesta mallistosta.
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Interaktiiviset kauneuskaupat
Arlia Hashimin B+Tube Cosmetic Store sijaitsee Changshassa

Kiinan Changshassa sijaitsevan B+Tube -kauneuskaupan ovat suunnitelleet Li Kang ja Arlia Hashim. B+Tube on erikoistunut "ihonhoito-, meikki-, matkailu- ja elämäntapatuotteisiin, jotka 
kaikki keskittyvät ilmaisunvapauden ajatukseen", B+Tube on suunnattu Z-sukupolven kuluttajille ja siinä on kyse kauneuden kokeilusta. 

Yhtiö esittelee laajaa kokoelmaansa värikkäässä ja mukaansatempaavassa tilassa, jossa esitellään huipputeknisiä, interaktiivisia elementtejä. Näitä ovat kiinnostavat tuotetietoalueet, 
interaktiiviset mainokset ja tuotetestausasemat, jotka yhdistävät fyysiset näyteikkunat digitoituihin videonäyttöihin. 

B+Tube-malliston myyntitila kertoo Z-sukupolven kuluttajien arvostavan interaktiivisia elementtejä vähittäiskaupoissa. Se sekoittaa molempien maailmojen parhaat osat 
monikanavaiseen ostoskokemukseen. Kauppa on myös eloisa ja esteettisesti silmiinpistävä, ja siinä on katedraalinkaltaisia elementtejä, jotka ovat valokuvausystävällisiä ja sopivat 
sosiaaliseen mediaan
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AR-kauneuspeilit
Amorepacificin myymäläpeili rajoittaa kuluttajien vuorovaikutusta henkilökunnan kanssa

Kun myymälöitä avataan uudelleen tilapäisten sulkemisten jälkeen, 
yritykset toteuttavat ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään kuluttajien 
ja henkilöstön välistä vuorovaikutusta – ja Amorepacific esittelee 
tulevaisuuden vision AR-kauneuspeilinsä avulla. Myymälässä sijaitseva 
lisätyn todellisuuden peili antaa kuluttajille mahdollisuuden kokeilla 
tuotteita AR-teknologian avulla, mikä lyhentää tehokkaasti 
kosketusaikaa ja ratkaisee testereistä ja tuotekokeiluista syntyviä 
ongelmia.

Lisätyn todellisuuden peili löytyy Amorepacificin myymälästä Etelä-
Korean Soulissa. Peilin käyttö on yhtä yksinkertaista kuin valokuvan 
ottaminen. Tuotteita voidaan suositella havaittujen tekstuurien ja 
yksityiskohtien, kuten virheiden, hienojen juonten ja ryppyjen 
perusteella. AR-kauneuspeili on ratkaisu erilaisten tuotteiden, kuten 
meikkivoiteiden, huulipunien ja silmätuotteiden kokeilemiseen 
virtuaalisesti.
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Itsepalvelumyymälät huoneistoissa
Impulsify lisää grab-and-go -ratkaisuja yhteisöllisiin tiloihin

Uuden normaalin tukemiseksi tarvitaan erilaisia ratkaisuja. Denverissä 
toimiva kaupan alan teknologiayritys Impulsify esittelee 
itsepalvelukauppoja kuudelle huoneistoyhteisölle. Asukkaat pääsevät 
itsepalveluratkaisuilla helposti käsiksi erilaisiin pakattuihin välipaloihin, 
aterioihin, juomiin ja muihin päivittäistavaroihin kerrostalojen yleisissä 
tiloissa. 

Samalla kun ruokakaupoissa on käytössä toimenpiteitä, joilla tuetaan 
etäisyyksien pitämistä, tämä vähittäiskaupan ratkaisu voi auttaa ihmisiä 
minimoimaan kontaktit sekä välttämään jonoja ja turhia 
kaupassakäyntikertoja. Käteisvapaan, teknologiavetoisen 
kaupparatkaisun avulla asukkaat voivat tehdä ostoksia suoraan omasta 
rakennuksestaan, mikä auttaa tukemaan ihmisiä, brändejä ja 
kiinteistökehittäjiä. 
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Kontaktittomat kaupan kosketusnäytöt
Azkoyen-konsernin Air Touch -teknologia on hygieenistä

Kosketusnäytöistä on tullut keskeinen osa vähittäiskaupan 
itsepalvelukokemusta, mutta ne voivat olla huolestuttavia 
taudinaiheuttajien leviämisen suhteen. "Air Touch" -teknologia pyrkii 
auttamaan muutokseen. Azkoyen-konsernin kehittämä kontaktiton 
teknologia toimii kahvi- tai välipala-automaateilla, jotta asiakkaat voivat 
tehdä valintoja ilman, että heidän on koskettava näyttöä. Järjestelmä 
havaitsee käyttäjän valinnan 2 senttimetrin päästä kosketuksen 
estämiseksi. Tämä auttaa itsepalvelulaitteita pysymään puhtaampina ja 
hillitsemään bakteerien leviämistä asiakkaiden välillä.

Azkoyen-konserni puhui Air Touch -teknologian mahdollisuuksista 
lausunnossaan, jossa todettiin: "Ympärillämme oleviin laitteisiin, kuten 
automaatteihin liittyvän kosketusyhteyden muuttamisesta on tullut 
välttämätön askel kohti covid-19:n kaltaisten bakteerien ja virusten 
leviämisriskin merkittävää vähentämistä ja käyttäjien terveyden 
parantamista."

8.4
Pistettä

Suosio

Aktiivisuus

Tuoreus
Copyright ©

All Rights Reserved

9 Related

15,370 Total Clicks

URL: Hunt.to/428836

https://www.trendhunter.com/id/428836


31

Kosketusvapaa digivaluuttamaksaminen
LG CNS:n kasvojentunnistusmaksut yhdistävät tekoälyn & lohkoketjuteknologian

Kasvojentunnistukseen perustuvia maksujärjestelmiä, miehittämättömiä 
vähittäiskauppoja ja kontaktittomia maksujärjestelmiä otettiin käyttöön 
ennen meneillään olevaa pandemiaa, mutta nyt nämä teknologiat ovat 
hyödyllisempiä kuin koskaan, kun ihmiset ja yritykset sopeutuvat uuteen 
todellisuuteen. LG CNS pilotoi uutta maksuratkaisua pääkonttorinsa 
lähikaupassa. Maksupääte hyödyntää kasvojentunnistusta, lohkoketjuun 
perustuvaa digitaalista valuuttaa ja tekoälyteknologiaa.

Miehittämättömässä lähikaupassa kasvopohjaiset digivaluuttamaksut 
säästävät asiakkaita siitä, että heidän pitäisi vierailla kassalla lähellä 
muita asiakkaita tai työntekijöitä. Teknologia minimoi kosketustarpeen 
myös myymälän pintojen kanssa. Järjestelmän kyvyn tunnistaa maskeja 
tai aurinkolaseja käyttävät asiakkaat todistaa erityisesti LG CNS:n video, 
joka esittelee maksupäätettä käytännössä.
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LAB8 TRENDS | Mitä tarjoamme?

Tulevaisuus on täynnä muuttuvia tekijöitä ja uusia 
mahdollisuuksia. Asiakkaiden ja innovaatioiden 
tulevaisuuden ymmärtämiseksi muutosten 
ennustaminen on välttämätöntä. LAB8:n Trends
havaitsee nousevia trendejä ja vastaa kysymyksiisi 
oman alasi uusimmista ilmiöistä.

Tulevien trendien ja skenaarioiden tunnistaminen

LAB8:n trendiraportti tarjoaa katsauksen palvelualan 
kuumimpiin aiheisiin ja kurkistaa nouseviin ja 
piilotettuihin trendeihin. Räätälöidyissä 
työpajoissamme pureudutaan yrityksellesi tärkeisiin 
trendeihin ja tulevaisuuden skenaarioihin.

LAB8:n trendityöpajat:

1. Opastettu trendityöpajamme käyttää Consumer Trend Canvas -
työkalua yritykselle tärkeiden trendien löytämiseen. Trendien
tunnistaminen on tärkeä osa innovaatiomahdollisuuksien
löytämistä.

2. Ohjattu skenaariotyöpaja
LAB8:n asiantuntijoiden johtama työpaja auttaa yritystä
kehittämään ja testaamaan skenaarioita tekemällä oletuksia
tulevaisuuden näkymistä ja muutoksista.

http://www.haaga-helia.fi/lab8


LAB8 TRENDS | Räätälöidyt trendiraportit

LAB8:n yritysasiakkailla on mahdollisuus tilata 
oman alan ja kiinnostuksen mukaan 
räätälöityjä raportteja.

Järjestämme aikataulun ja muokkaamme 
raportin sisältöä tarpeittesi mukaan.

Lue lisää ➤
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TrendHunter on rakentanut suuren trendialustan hyödyntäen joukkoistamista ja joukkofiltteröintiä, tekoälyä ja ihmisiä 
trendisignaalien paljastamiseksi!

LAB8 räätälöi vieraanvaraisuusalaa hyödyntävän trendiraportin neljästi vuodessa yhdessä TrendHunterin kanssa. 
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TrendHunterin kuratoinnin jälkeen Haaga-Helian Hospitality-kehityspaneeli arvioi trendit ja niiden näkyvyyden
Suomessa. 
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