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Miten pandemia muutti ruokamatkailukenttää?
Mikä trendaa nyt? Mitä ruokamatkailijat kaipaavat
pitkän sosiaalisen eristäytymisen aikakauden
jälkeen?
Tässä trendiraportissa paneudutaan tämän hetken
ajankohtaisimpiin ruokamatkailu- ja
ruokatrendeihin.

Osa 1:

Ruokamatkailun trendit

Ruokatapahtumat nousussa
Gastrotapahtumat kasvattavat suosiotaan, sillä ne
ovat hyvä syy käydä kohteessa

Ruokatapahtumat nousussa
Ruokatapahtumien suosio on noussut eksponentiaalisesti ruokamatkailun suosion mukana. Euroopassa
ruokatapahtumia järjestetään vuosittain satoja.

EatDrinkLagosin järjestämässä
EatDrinkFestival-tapahtumassa
Nigeriassa on juhlittu ruokaa ja
juomaa jo kuuden vuoden ajan.
Tapahtumassa tuhannet
ruokamatkailijat kokoontuvat
nauttimaan Lagosin parhaiden
kokkien, ravintoloiden ja
katuruokakioskien tarjonnasta.
© Eatdrinkfestival.com

Fête de la Gastronomie (The
French Cuisine Festival)
-tapahtumassa juhlistetaan
ranskalaisia makuja. Tapahtuma
luotiin, kun ranskalaisten
perinteinen gastronominen ateria
tunnustettiin osaksi maailman
aineetonta kulttuuriperintöä.

© The French Cuisine Festival

Chocoa 2022 on makean ystäville. Amsterdamissa
järjestettävä yli 700 suklaamaun festivaalissa nähdään
suklaataitureita ympäri maailman – Meksikosta, Perusta,
Brasiliasta, Unkarista ja Englannista. Suklaamaistelun
lisäksi tapahtumassa lisätään tietoisuutta suklaan
tuotannosta erityisesti vastuullisuusnäkökulmasta.
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Autenttiset elämykset
Yhä useammat matkustavat paikallisen
ruokakokemuksen perässä saadakseen yhteyden
kulttuuriin

Autenttiset kulttuurikokemukset
Matkailijat arvostavat uuden oppimista ruoan ympärillä ja
kilpailuetua on sellaisilla toimijoilla, jotka yhdistävät ruoan ja
kulttuurin. Yhä useammin matkustetaan paikallisen
ruokakokemuksen perässä, jotta saadaan yhteys paikalliseen
kulttuuriin.
Ruokamatkailussa keskitytään nykyään aitoihin, eksoottisiin
kulinaarisiin kokemuksiin. Sen sijaan, että lentäisivät
perinteisiin ruokaparatiiseihin, kuten Italiaan tai Ranskaan,
matkustajat suuntaavat paikkoihin, kuten Filippiineille,
Australiaan ja Etelä-Afrikkaan, hakemaan aitoja paikallisia
ruokia.
Sen sijaan, että nämä ruokafanaatikot tekisivät varauksia fine
dining -ravintoloissa, he nauttivat ateriansa markkinoilta,
festivaaleilta, ruokasaleista, katukauppiailta ja jopa
paikallisten asukkaiden kodeista. Kun kulinaariset turistit
valitsevat istuma-ateriat, he etsivät ruokia, joissa on
paikallisia ainesosia ja jotka on valmistettu paikallisessa
kotikeittiössä.

Harris Group teki
tutkimuksen, joka
paljasti, että 72 %
milleniaaleista
käyttää enemmän
rahaa ainutlaatuisiin
kokemuksiin kuin
aineellisiin asioihin.
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Autenttiset kulttuurikokemukset

"

Autenttisuus on subjektiivista, joten voi olla hankalaa yrittää
vahvistaa, onko kulinaarinen kokemus autenttinen. Täytyy vain
löytää paikat, jotka täyttävät omat autenttisuuskriteerisi.
– Erik Wolf, ruokamatkailun asiantuntija

Ruoanlaittokurssit ja ruokaretket ovat loistava
tapa viettää ilta melkein missä tahansa
kohteessa. Näitä kokemuksia on monissa eri
muodoissa; oikean löytäminen matkalle ei saisi
olla vaikeaa. Käytännön ateriat esittelevät
paikallisia ainesosia ja alueellisia tekniikoita,
joita et opita ravintolassa ruokaillessa.
Paikallisten johtamat retket tutustuttavat
matkailijat ruokapaikkoihin, joita he eivät
muuten ehkä olisi löytäneet.

Good Food Irelandin sivuilta löytyy
autenttisia irlantilaisia
ruokaelämysekskursioita ja
kokkauskursseja, joissa
paneudutaan irlantilaisiin
ruokaelämyksiin.

Culinary Backstreets järjestää
huippusuosittuja ruokaretkiä, joissa
sukelletaan kädet savessa
paikalliseen ruokakulttuuriin
oppaan opastuksella.
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Transformatiivinen matkailu
Positiivisen muutoksen tekeminen, lähiruoka,
luonnonmukaisesti tuotetut ja autenttiset ruokalajit
kiinnostavat kuluttajia

Transformatiivinen matkailu
Samalla tavalla kuin transformatiivisuus ja kestävä kehitys ovat painopisteitä muissa matkailun elementeissä,
se trendaa ruokamatkailussa. Matkailijat ovat kiinnostuneita vierailemaan ravintoloissa, jotka valmistavat
ruokaa paikallisesti tuotetuista sesongin raaka-aineista. Suosittuja ovat myös raakaaineidenhankintakierrokset, joissa matkailija pääsee itse keräämään paikallisia raaka-aineita ruokaansa.

Transformatiivinen matkailu
Transformatiivinen matkailu on uusi, nopeasti yleistyvä
matkailutrendi. Transformatiivinen matkustaminen ei
tarkoita pelkästään vapaa-ajan matkustamista, vaan
myös pyrkimystä muuttaa sekä muiden että itsensä
elämää jollain tavalla. Tämän suuntauksen vuoksi
matkustajien ruokavaliossa on tapahtunut huomattava
muutos. Epäterveellisten aterioiden sijaan
luomuruokaliikkeeseen liittyneet suosivat paikkoja, jotka
tarjoavat erittäin ravitsevia annoksia ja luomuruokaa.

Booking.comin
tutkimuksen mukaan
72 % matkailijoista
uskoo, että nyt on
aika tehdä
vastuullisempia
matkailuvalintoja
ilmastonmuutoksen
hidastamiseksi.

Noin 70 paikallista tuottajaa osallistuu
vuosittain Slow Food Festival –
lähiruokatapahtumaan, joka tänä
vuonna järjestetään Fiskarsin
ruukissa. Slow Food -festivaali tuo
yhteen kuluttajat, tuottajat sekä muut
lähiruokatoimijat, ja tapahtumaan
osallistuu vuosittain lähemmäs 10 000
kävijää.
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Transformatiivinen matkailu
Tarkoituksenmukainen matkustaminen on tapa nähdä maailmaa samalla kun matkailija kehittää itseään
ihmisenä. Se on myös yksi parhaista tavoista oppia jokin taito, koska parhaimmat alan asiantuntijat on valittu
opastamaan matkailijaa.
Usein nämä paikalliset mestarit ovat saaneet oman koulutuksen vanhemmiltaan tai isovanhemmiltaan
vuosisatoja taaksepäin ulottuvassa ketjussa.

Transformatiivinen
matka
Tämä tarkoittaa,
että et vain opi maailmasta ja kehitä
parantaa tutkimuksen
uusia taitoja, sinusta tulee myös osa valitsemasi
mukaan osallistujien
kohteen perinnettä ja kulttuuria.
psykologista, fysiologista,
sosiaalista, taloudellista ja
Transformatiivinen matkailu
ympäristöllistä kokemusta
Evaneosin Intian ruokakursseilla opitaan
sekä lisäsi tyytyväisyyttä ja
valmistamaan ruokaa muinaisilla
lojaalisuutta matkakohdetta
menetelmillä ja työkaluilla. Taitoja ei
kohtaan. Wolf, Ainsworth &
koskaan unohdeta, ne voi ottaa kotiin
Crowley (2017).
mukaan ja maistaa aina palan aitoa Intiaa.

Ei opita vain
maailmasta ja
kehitetä uusia
taitoja, vaan
matkailijasta tulee
myös osa valitun
kohteen perinnettä
ja kulttuuria.
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Making Memories
Ruokamatkailijat kaipaavat ikimuistoisia elämyksiä

Instagrammattavan näköinen ruoka vetoaa ruokamatkailijoihin. Samalla se on myös markkinointikeino – mitä useampi
matkailija julkaisee kuvan sosiaaliseen mediaan, sitä enemmän näkyvyyttä se saa ja houkuttelee ruokamatkailijoita
kohteeseen.
Laaja raaka-aineiden ja ruoanvalmistustekniikoiden kirjo
on tärkeä, jotta tilaisuudet ja annokset koetaan
ikimuistettavina ja jaettavina. Elämyksellisyys saa näkyä.
Esimerkiksi Evaneos tarjoaa transformatiivisia matkoja
ympäri maailmaa. Viininmaistelusta ja
-tuotannosta opiskellaan Bordeaux'ssa, Ranskassa. Koska
opiskelu tapahtuu ranskalaisten viinitarhojen, maaseudun ja
viehättävien kylien ympäröimänä, taataan matkailijalle ”aito
ja unohtumaton kokemus”. Yrityksen nettisivuilla on
yrityksen Instagram-fiidi, joka on täynnä matkailijoiden
tuottamaa ilmaista kuvamarkkinointimateriaalia.
Yhteisöllisyys, tee kuten kaltaisesi, ole osa meitä, ovat
viesteinä onnistuneeseen matkaan.

Piknik-palvelu
https://pikniks
.fi/

14

Copyright ©
All Rights Reserved

Immersiiviset ruokaelämykset
Yritykset tarjoavat illalliselämyksiä kotiin
immersiivisillä elementeillä

Immersiiviset ruokaelämykset

Yritykset tarjoavat illalliselämyksiä kotiin immersiivisillä elementeillä
Trendi – Yritykset ja sisällöntuottajat tarjoavat ja konseptoivat mukaansatempaavia ruokailukokemuksia kotiin luovilla elementeillä, joilla kuluttajat voivat viedä kotona syömisen uudelle
tasolla. Kokemuksiin kuuluu kaikkea ruoan makuja simuloivista videoista taideaiheisiin ruoanlaitto-opetusohjelmiin.
Oivallus – Pandemian myötä kuluttajat ovat oppineet etsimään koteihinsa ainutlaatuisia tai ravintolamaisia elämyksiä lievittääkseen elävöittääkseen rutiinejaan.

Toronto Holiday Pop-Ups

Parempaa
viihdettä
kotiin Lounge
Moët & Chandon
Brings
the Effervescence
HBO MAX ja MoëttoHennessy
Hotel X nostavat viihdeelämykset kotona uudelle tasolle

6.4
6.4
Pisteet

Pisteet

Poolside Pasta Pop-Ups
Immersiiviset
kotona
The Barilla Pastaillalliselämykset
Bar Pop-Up Treats SLS
South
Celebrationhome
onHotel
luksusillallispalvelu,
joka
Beach
Guests
panostaa aistielämyksiin

Martini-Themed Spa Elämyksellisyyss

Taidegalleriakokkaustutoriaalit
This New
Spa Elämyksellisyys Lets Guests Bathe in
#UffixidamangiareCocktails
kutsuu kokit kokkaamaan
taiteen inspiroimia annoksia

Moniaistilliset
Extra-Largetelevisionäytöt
Gin Spirits

Jawbox
Created
32-Liter
Bottleannoksia
of Gin
The
Lickable
Tasteathe
TV replikoi
makukanistereilla

Suosio

Multisensaatio

4 nostoa, 36 esimerkkiä

Aktiivisuus

Elämyksellisyys

22,402 klikkausta

Tuoreus

URL: Hunt.to/477861
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Hemmottelua hotellissa
Hotelleissa luodaan ylellisiä ruoka- ja
juomaelämyksiä

Hemmottelua hotellissa

Hotelleissa luodaan ylellisiä ruoka- ja juomaelämyksiä
Trendi - Vieraanvaraisuusalalla panostetaan ylellisiin elämyksiin ruoan ja juomien ympärillä, sillä niiden avulla asiakaskokemuksen voi viedä seuraavalle tasolle. Ruokaelämyksissä
yhdistetään luksus leikkisyyteen ja kannustetaan itsensä hemmotteluun.
Oivallus - Pandemian myötä kuluttajien elämäntapa on muuttunut rauhallisemmaksi ja ikään kuin pysähtynyt paikoilleen. Nyt, kun matkustusrajoituksia on purettu, matkustamisesta on
taas tullut saavutettavaa. Pitkän paikallaan olemisen jälkeen kuluttajat kaipaavat lomamatkoiltaan elämystä ja jännitystä. Hotellit ovat vastanneet tähän tarpeeseen hemmottelevilla
elämyksillä ja lisäämällä vuorovaikutteisuutta palveluihinsa.

Toronto loma-pop-upit

Moët & Chandon tuovat Effervescence-loungen
Hotel X:ään

6.4

Pisteet

Pasta-pop-upit altaalla

The Barilla Pasta Bar Pop-Up palvelee SLS South
Beach -hotellien vieraita

Martiniteemainen kylpyläelämys

Uudessa kylpyläelämyksessä vieraat kylpevät
cocktaileissa

XL-kokoiset ginipullot

Jawbox loi 32-litraisen ginipullon

Suosio

Multisensaatio

4 nostoa, 36 esimerkkiä

Aktiivisuus

Elämyksellisyys

22,402 klikkausta

Tuoreus

URL: Hunt.to/477861

18

Copyright ©
All Rights Reserved

Ruokatutkimusmatka kotona
Kotiin tilattavat ruokalaatikot mahdollistavat uusien
makujen löytämisen

Ruokatutkimusmatka kotona

Kotiin tilattavat ruokalaatikot mahdollistavat uusien makujen löytämisen
Trendi - Pandemian myötä innostus uusien ruokien ja makujen kokemiseen kotona kasvoi, kun ruokamatkailu vaikeutui matkustusrajoitusten takia. Kaipuu uusiin ruokakokemuksiin ei
kuitenkaan kadonnut mihinkään – tuloksena yritykset ovat tuoneet markkinoille kotiin tilattavia ruokapaketteja, jotka vastaavat matkailijoiden ruokamatkailutarpeisiin.
Oivallus - Sellaisille kuluttajille, jotka pitävät ruokaa enemmän harrastuksena kuin polttoaineena, uusien makujen ja ruokien kokeileminen on seikkailu. Siksi pandemia-aikana
ruokaelämyksiä tarjotut ruokalaatikot saavuttivat huippusuosion. Lisäksi tällainen palvelu tarjoaa kuluttajalle mahdollisuuden osallistua ruoan tekemiseen ja siitä oppimiseen eri tavalla
kuin illallisella ravintolassa, jossa ruoat tuodaan suoraan pöytään ilman tarinaa tai kulttuuria ruokalajin takana.

Bavarian takeout-bundlet

Bavarian Boxed Bundle sisältää kolmesta viiteen monen
ruokalajin illallista

Kasvipohjaiset löytölaatikot

Matkailuaiheiset tilauslaatikot
Matkusta mailman ympäri Travelistan
ruokatilauslaatikolla

6.0

Pisteet

Suosio
Aktiivisuus
Tuoreus

The Pizza Plant kuratoi laatikollisen vegaaniaterioita
paikallisilta yrityksiltä

Islantilaiset suklaalahjat juhlaan

The Omnom Love -kokoelma pitää sisällään kaksi
maukasta vaihtoehtoa

Nuorekkuus

4 nostoa, 45 esimerkkiä

Auttenttisuus

38,074 klikkausta

Monelta monelle

URL: Hunt.to/447026
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Osa 2:

Neljä kansainvälistä ruokatrendiä

Välimerellistä vegaaniruokaa
Välimeren ruoat ja maut luodaan kasvipohjaisesti

Välimerellistä vegaaniruokaa

Välimeren ruoat ja maut luodaan kasvipohjaisesti
Trendi - Välimeren ruokia on tarjolla vegaanisena yhä enemmän. Vaihtoehtoja on pakastetuotteista ravintoloihin, joissa leikitellään ja testaillaan välimerellisiä vegaanivaihtoehtoja.
Insight - Vaihtoehtoiset ruoat kasvattavat suosiotaan. Myös sellaiset kuluttajat, joilla ei ole ruokarajoitteita, haluavat löytää vaihtoehtoisia, ravinteikkaampia ruoka- ja juomatuotteita.
Nyt yritykset ympäri maailman panostavat uusiin kasvipohjaisiin tuotteisiin tavoittaakseen mahdollisimman laajan skaalan kuluttaja.

Maustetut tofut

FranklinFarms' Fusion Tofu leikittelee globaaleilla mauilla

Monipuoliset lihattomat sekoitukset JADA's
Plant-Based Porkless & Chick'n -sekoituksiin lisätään vain
öljy ja vesi

Vegaaniset välimerelliset kanatuotteet
Neat Burger ja Heura Have lanseerasivat vegaaniset
kananuggetit

Brutalism -ravintolatilat
Frieze Founders avasi Toklas -ravintolan

6.2

Pisteet

Suosio
Aktiivisuus
Tuoreus

Yksinkertaisuus

4 nostoa, 36 esimerkkiä

Luonnollisuus

25,465 klikkausta
URL: Hunt.to/478417
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Kreikkalaista ruokaa vegaanisesti
Yrityksissä uusia kasvipohjaisia tuotteita kehitetään
kreikkalaisen ruoan inspiroimana

Kreikkalaista ruokaa vegaanisesti

Yrityksissä uusia kasvipohjaisia tuotteita kehitetään kreikkalaisen ruoan
inspiroimana
Trendi - Ruokayritykset tuovat markkinoille vegaanisia versioita perinteisistä kreikkalaisista ruokalajeista. Markkinoilla on muun muassa maidotonta kreikkalaista jogurttia, vegaanisia
kreikkalaisia ranskalaisia, lihatonta gyroa ja kasvipohjaista tzatzikia.
Oivallus - Kasvipohjaisten tai -painotteisten ruokavalioiden suosio nousee samaa tahtia kuin kuluttajien halu panostaa ympäristöystävällisempään ja terveellisempään ruokaan. Liian kauas
mukavuusalueelta ei kuitenkaan haluta lähteä, vaan kuluttajat etsivät tuttuja makuja.

Vegaaniset korianteridipit
GoodFoods' kasvipohjainen korianteridippi sisältää cashewpähkinöitä ja kukkakaalia

Vegaaniset kreikkalaiset jogurtit
Marks & Spencer loi kreikkalaistyylisen kasvipohjaisen
jogurtin

Herneproteiini-gyros
The Halal Guys toi markkinoille uuden lihattoman Gyron ja
vegaanisen tsatsikin

Kreikkalaistyyliset jogurttivaihtoehdot
Melatta's V-Gurtin pohja koostuu riisistä, kaurasta ja kvinoasta

4.2

Pisteet

Suosio
Aktiivisuus
Tuoreus

Luonnollisuus

4 nostoa, 45 esimerkkiä
34,435 klikkausta
URL: Hunt.to/455487
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Ketoruokatarjonta monipuolistuu
Pohjois-Amerikassa ketoruokavalioon sopivat ruoat
maustetaan aasialaisittain

Ketoruokatarjonta monipuolistuu

Pohjois-Amerikassa ketoruokavalion ruoat maustetaan aasialaisittain
Trendi - Ketoruokavalion suosio Pohjois-Amerikassa on heijastunut ketoruokatarjotaan – nyt niitä maustetaan aasialaisilla mauilla. Kauppojen hyllyiltä löytyy muun muassa kimchiä,
ketoruokavalioon sopivia välipaloja ja gheevoivaihtoehtoja.
Oivallus - Erityisruokavalio tai dieetti ei enää rajoita kulutusvalintoja yhtä paljon kuin ennen. Vaihtoehtojen kysyntä on johtanut siihen, että yhä useammat yritykset tarjoavat entistä
laajemman valikoiman erityisruokavalioihin soveltuvia tuotteita.

Kaikettomat kimchit

Classic Kimchi on gluteeniton, ketoystävällinen ja
kasvipohjainen

5.5

Pisteet

Suosio
Aktiivisuus
Tuoreus

Kasvipohjaiset gheevaihtoehdot

Wasabi-lohennahkasipsit

Nutivan vegaaninen ghee on tehty kookos- ja

Goodfish laajentaa valikoimaansa Wasabi-

avokadoyöljyistä

inkiväärillä

Hybridisaatio

Laktoorisen gheevoi

4th & Heart Original Ghee parantaa reseptin kuin
reseptin

4 nostoa, 53 esimerkkiä
51,925 klikkausta
URL: Hunt.to/447143
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Vastuulliset herkut
Jälkiruokatuotteet ja -ainesosat tuotetaan
vastuullisemmin, kiertotalous keskiössä

Vastuulliset herkut

Jälkiruokatuotteet ja -ainesosat tuotetaan kiertotalous keskiössä
Trendi - Hävikkiruoan hyödyntäminen aina nallekarkeista esivalmistettuun keksitaikinaan yleistyy kovaa tahtia, kun yritykset etsivät keinoja hiilijalanjäljen pienentämiseen ja ruokahävikin
minimoimiseen. Suomessa suunnannäyttäjiä ovat olleet esimerkiksi Fazerin hävikkikarkkipussit.
Oivallus - Ympäristötietoiset kuluttajat tarkastelevat elämäntapojensa ekologisuutta ja eettisyyttä ja päivittävät kulutustottumuksiaan sellaisiksi, jotka kuormittavat ympäristöä
mahdollisimman vähän. Ruokateollisuudessa on otettava tämä kulutuskäyttäytyminen huomioon ja pienennettävä hävikkiä ja noudatettava kiertotalouden logiikkaa.

Hävikkikuivahedelmät

Hävikkikeksilajitelmat

'Bean Bark' on tehty
myymäkelvottomista
hedelmistä, jotka
pelastetaan kaupoista

Renewal Mill tekee
keksilajitelmia okara- ja
kauramaitojauhosta.

Hävikkihedelmäkarkit

Hävikkikeksitaikinaherkut

Hävikistä tehdyt keksit

Ripe Revival's Functional
Gummies ovat täynnä
ravinteita

Doughp'n uusi tuote on
tehty panimoiden viljasta

Fancypants Baking Co. loi tämän keksin vähentääkseen ruokahävikkiä

5.4

Pisteet

Suosio

Hybridisaatio

5 nostoa, 52 esimerkkiä

Aktiivisuus

Luonnollisuus

48,001 klikkausta

Tuoreus

URL: Hunt.to/449812
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Esimerkkejä

Aiheeseen liittyviä ideoita

Nämä esimerkit voivat koostua
kampanjoista, konsepteista, tuotteista ja
palveluista.
Tässä osassa perehdytään
innovaatioihin, jotka liittyvät
kansainvälisiin ruokatrendeihin.

Immersiiviset kulinaariset elämykset
Eatwith on ruokamatkailijan unelmasovellus
Kun ruokamatkailija lähtee ulkomaille – etenkin maahan, jossa ei
ole ikinä käynyt – hän etsii immersiivisia kulinaarisia kokemuksia ja
muita mahdollisuuksia oppia maasta ja sen kulttuurista. Eatwithsovellus on tarkoitettu heille.
Toisin kuin muut palvelut, jotka yhdistävät matkailijan
paikallisoppaisiin Eatwith antaa matkailijalle mahdollisuuden sekä
maistaa paikallista ruokaa että päästä kokkaamaan sitä.
Sovelluksella voi räätälöidä oman immersiivisen kulinaarisen
elämyksen useasta eri kategoriasta, kuten Intiimit illalliset, Handson, Vuorovaikutteiset aktiviteetit herkkusuille ja Personoidut
yksityistilaisuudet.
Aina afrikkalaisista vegaani-illallisista ystävällisiin
pariisilaisdinnereihin Eatwith-sovellus on ruokamatkailijan ja
kulinaristiseikkailijan unelmasovellus.

7.4

Pisteet

Suosio
Aktiivisuus
Tuoreus

9 liittyvää esimerkkiä
2,553 klikkausta
URL: Hunt.to/472951
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Lentokenttien viskipop-upit

House of Suntory ja Lotte tuovat immersiivisen pop-upin Changin lentokentällä
House of Suntory ja Lotte Duty Free yhdistivät voimansa perustaakseen rajoitetun ajan immersiivisen kaupan, joka sijaitsee Changi International -lentokentällä. Neljään osaan jaetussa
pop-up-kaupassa on sekä fyysisesti että digitaalisesti esillä valikoima Suntory-viskejä.
Asiakkaat voivat uppoutua japanilaisten viskien ja käsityötaidon maailmaan. Kaupoissa on premium-viskejä, kuten Yamazaki 55:tä, joka on tislaamon vanhin viski yrityksen historiassa.
The Duty Free -yhteistyö luo lajissaan ensimmäisen pop-up-elämyksen; sen tavoite on olla "the ultimate travel retail hub” – ultimaattinen matkan huipennus -kohde. Matkailijat
Singaporen Changi International -lentokentällä pääsevät lähietäisyydeltä todistamaan yrityksen globalisoitumisen immersiivisen viskikokemuksen kautta. Lisäksi pop-up tavoittelee
henkilökohtaista ja vuorovaikutteista asiakaskokemusta.
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Pitahayan makuiset limsat

Fanta julkistaa limited edition -tuotteen: Fanta Dragon Fruit Zero Sugar
Fanta on tuonut markkinoille limited-edition-juoman Fanta Dragon Fruit
Zero Sugarin.
Yhtiön mukaan juoma sai inspiraationsa pitahayahedelmästä, joka on
peräisin Meksikosta ja Keski-Amerikasta. Sen makea maku muistuttaa
kiiviä, vesimelonia ja päärynää.
Uusi trooppinen juoma kiinnittää huomion samalla räikeän pinkillä
värillä, joka pitahayahedelmällekin on ominainen.
“Fanit rakastavat uusien, erityisesti kansainvälisten makujen
kokeilemista. He myös tunnistavat Fantan brändin. Siksi tuomme
markkinoille herkullisen, coolin, eksoottisen maun, jonka he voivat
kokea yhdessä ystäviensä kanssa. Dragon Fruit Zero Sugar voi
eksoottisella makuyhdistelmällään ja esteettisellä ulkonäöllään viedä
kenet tahansa virkistävään paikkaan, joka on täynnä mahdollisuuksia",
maalailee A.P. Chaney, Sparkling Flavors at Fantan luova johtaja.
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Umamilla maustetut Dashi-juomat

Coca-Cola Japan ja Kikkoman loivat tölkki-dashijuoman
Coca-Cola Japan ryhtyi yhteistyöhön soijakastikkeestaan tunnetun
japanilaisen ruokavalmistajan Kikkomanin kanssa. He julkistivat Go:
Good Mmm! Delicious Japanese Dashi -juoman, joka on uusi umamilla
maustettu dashivirvoke.
Tämän ainutlaatuisen juoman resepti tehtiin yhteystyössä Kikkomanin
kanssa, ja siinä on laaja skaala epätyypillisiä ainesosia, kuten kelpiä,
bonitoa ja liitokalauutetta. Yhdessä nämä ainesosat luovat suolaisen,
ateriamaisen maun, jonka voi nauttia vaikkapa liikenteessä. Lisäksi tämä
dashijuoma voidaan nauttia huoneenlämpöisenä. Täydellinen valinta
sekä jakelijan että kuluttajan laukkuun.
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Kuplivat kirsikankukkavirvokkeet

Cherry Blossom LaCroix on hapokas ja makea kevään maku
Cherry Blossom LaCroix on uusi kupliva virvoke, joka julkistettiin
ystävänpäivänä. Sen tuotelupaus on hemmotella faneja
"kasvitieteellisellä käänteellä makeaa ja vain 'suudelmalla' hapokasta,
kukkivan kevään häikäisevää makua." Virvoke on pakattu
vaaleanpunaiseen pakkaukseen, joka on saanut vaikutteita
kirsikankukan piristävästä ja rauhoittavasta luonteesta.
Sakura tarjoaa hienovaraisen maun, joka tyydyttää kuluttajan himon
eksoottiseen tuotteeseen. Tämä kirsikankukkajuoma virkistää kevät- ja
kesäkuukausina, jolloin raikkaita kuplivia juomia kaivataan matkaan
mukaan napattaviksi.
Cherry Blossom LaCroix on jatkumoa yrityksen aiemmille hittijuomille
Beach Plum ja Black Razzberry.
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Turismin inspiroimat hampurilaiset

Japanin McDonald's loi I Feel Like I Went to N.Y. -neliöhampurilaiset
Japanin McDonald'sin menusta löytyy rajoitetun ajan aivan uudet neliöburgerit. Ne ovat saaneet vaikutteita sarjakuvatyyleistä ja matkailusta. Koska ulkomaanmatkailu herättää aina
pientä varovaisuutta, Japanin McDonald's halusi tuoda listoilleen jotain globaalisti tuttua mutta herkullista. McDonald'sin uusi hampurilaisvalikoima Japanissa jäljittelee New York
-elämystä paksulla pihvillä, erityisillä kastikkeilla ja epätyypillisillä, neliönmuotoisilla sämpylöillä.
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Salaattisekoitukset maailman mauilla

The Dole Chopped! Salaattisekoituksissa maistuvat Japani ja Meksiko
Uusimmat Dole Chopped! Salaattisekoitukset nojaavat
suosittuihin alueellisiin ja globaaleihin makuihin kohottaakseen
ateriahetken seuraavalle tasolle käytännöllisesti ja terveellisesti.
Yrityksen kolme viimeisintä tuotetta täydentävät valmiiksi
leikattujen salaattien valikoimaa – ilman keinotekoisia väri- tai
makuaineita.
Uusimmat maut ovat teriyaki-ananas, lime ja pekoni. Salaattien
pohja koostuu salaatinlehdistä, vihanneksista ja maukkaasta
kastikkeesta. Japanilaisen ruoan ystävät voivat nauttia rapeista
nuudeleista ja kuivatusta ananaksesta Teriyaki Pineapple
-salaattisekoituksessa ja meksikolaista makupalettia kaipaavat
voivat napata ostoskoriinsa Fiesta Lime -sekoituksen, jossa
salaatti, lehtikaali, punakaali, porkkanat, sipuli, maissi, cheddar ja
korianteri kohtaavat.
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Ruoankuljetusrobotit lentokentällä

Seattle-Tacoma Internationalilla robotit kuljettavat ruokaa porteille
Seattle-Tacoma International -lentokentällä kokeillaan
ruoankuljetusrobotteja, jotka kuljettavat asiakkaille ruokaa suoraan
portille.
Pandemianjälkeisessä maailmassa matkustuksessa arvostetaan
kontaktittomia palveluja. Ruoankuljetusrobottien ansiosta
matkailijat saavat lentokentällä ruokaa ilman ihmiskontaktia, sillä
tilaus ja maksu tehdään omalla mobiililaitteella. Lisäksi tämän
innovaation ansiosta matkastressi ja jonottaminen vähenevät.
Robotti kuljettaa jopa 18 kiloa ruokaa, ja sen käyttäminen on
hinnoiteltu lempeästi – kuljetus maksaa alle kolme euroa.
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Suolaiset luomuvälipalat

Barnana Organic Plantain Crisps -sipsejä saa kahdessa maussa
The Barnana Organic Plantain Crisps ovat uusi versio yrityksen
tunnetuimmasta välipalasta. Yritys haluaa tarjota asiakkaille
maukkaan ja eettisen tavan nauttia rapea välipala.
Sipsejä on kahdessa maussa: merisuola ja valkosipuli. Ne on
molemmat tuotettu korkealaatuisesta luomukeittobanaanista.
Näissä sipseissä ei ole yhtään lisättyä sokeria. Lisäksi ne ovat
gluteenittomia ja paleoruokavalioon sopivia vaihtoehtoja.
Perustaja Caue Suplicy kertoo Barnana Organic Plantain Crispseistä :
"Keittobanaanit ovat uskomattoman monipuolinen hedelmä, jota
käytetään maailmallakin lukemattomilla eri tavoilla. Uusi Organic
Plantain Crisps -tuotteemme on suolainen, rapea ja kerrostettu
sipsi, joka sopii perunalastuja rakastaville, jotka etsivät jotakin uutta,
paremmista, ympäristöystävällisemmistä ja terveellisemmistä raakaaineista tehtyä. Jos olet ikinä maistanut tostónia, (tunnetaan myös
Ecuadorissa nimellä patacón), rakastettua ja suosittua välipalaa
latinalaisessa Amerikassa, tunnistat sipsiemme uniikin maun.”
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Gourmet-suklaat

Marcolini juhlistaa 20 vuottaan Grand Cru Chocolate Tabletsin kanssa
Marcolini, maailmankuulu gourmet-suklaanvalmistaja juhlistaa 20 toimintavuottaan uudella kokoelmallaan 20 Grand Cru -suklaalevyä. Painottaakseen yrityksen monipuolisuutta,
suklaalevyt on tehty kaakaosta, jota on kerätty ympäri maailman.
Marcolini, Maisonin perustaja, oli yksi ensimmäisistä suklaamestareista, joka hankki käyttämänsä kaakaon suoraan plantaasien omistajilta. Prosessi nimitettiin leikkisästi "Bean to Bar",
pavusta baariin, ja siitä tuli yksi yrityksen tavaramerkeistä ja globaalin menestyksen avaintekijöistä.
The Grand Cru -suklaalevyt ovat yrityksen kaikkein eksklusiivisimpia suklaita. Ne on kaikki nimetty sen mukaan, mistä kaakaopavut ovat peräisin. Tavoitteena on tuoda yhteen fiinin
suklaan rakastajat ja uudet suklaamaut sekä -tekstuurit ympäri maailman.
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Kansainväliset alkupalat

TGI Fridays toi markkinoille uuden Global Bar Crawl -menun
TGI Fridays haluaa viedä asiakkaiden makunystyrät makumatkalle
maailman ympäri uudella Global Bar Crawl -menullaan.
Rajoitetun ajan osallistuvat TGI Fridays -paikat tarjoavat Global Bar
Crawl -menun, joka sisältää alkupaloja ja cocktaileja, jotka ovat saaneet
inspiraationsa mauista ympäri maailmaa.
"Amazing Blazing Pound of Cheese Fries" koostuu ranskalaisista
perunoista, joiden päällä on poblano-juustoa, pekonia, marinoituja
jalapeñoja, vihreää sipulia ja sekoitettua juustoa, jotka kaikki tarjoillaan
BBQ Ranchin lisukkeena. Mukana on myös "Around the World of
Dumplings", joka on sarja pannulla paistettuja korealaisia wasabi &
szechwan- ja cajun-fried-nyyttejä, jotka tarjoillaan maustettujen
dippikastikkeiden kanssa. Valittavana on myös kolme cocktailia, kuten
"Fridays Ultimate Double Berry Mojito" ja "Fridays Ultimate Margarita
Rocks".
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Kesäsalaatit maailman mauilla

Noodles & Companyllä on uusi meksikolainen maissisalaatti kesäksi
Kesä on salaattien sesonkiaikaa. Noodles & Company ottaa lämpimät
säät vastaan kolmella uudella maailman makujen inspiroimilla
salaateilla: Asian Apple Citrus, Mexican Street Corn ja Quinoa Chop.
Näissä salaateissa yhdistyvät globaalit maut, mikä on linjassa
yrityksen strategian kanssa: he haluavat luoda terveellisiä
vaihtoehtoja, joissa ei tingitä mausta. Asian Apple Citrus -salaatissa
on tuoretta avocadoa, rapeita chow mein -nuudeleita ja mustia
seesaminsiemeniä. Mexican Street Corn -salaatti on kuin
meksikolainen katuruoka purettuna salaatiksi lautaselle. Quinoa
Chop -salaatissa taas loistavat grillattu kana ja
inkiväärisitruunavinaigrette.
Nämä uudet salaatit ovat saatavilla testipaikoissa Coloradossa,
Marylandissä, Virginiassa, Floridassa, and Kaliforniassa.
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Kimchimajoneesit

Lucky Foods' Kimchi Mayo on rohkea ja mausteinen kastike
Lucky Foods' Kimchi Mayo ei ole vain kasvipohjainen versio klassisesta amerikkalaisesta majoneesista, mutta se myös leikittelee kansainvälisillä mauilla. Tämä rohkea ja mausteinen
majoneesi on vegaaninen, gluteeniton ja Non-GMO-hankkeen vahvistama.
Kimchimajoneesia voi laittaa melkein mihin tahansa hot dogeista hampurilaisiin. Yrityksellä on tuotteesta omia reseptiehdotuksia: korealaista pitsaa, tacoja tai porkkanahodareita.
Kimchin maun ystävät saattaisivat pitää myös Lucky Foods'in tulisesta kastikkeesta, ketsupista ja muista fuusiokastikkeista. Pohjois-Amerikan makujen, ruokavaliotarpeiden ja
mieltymysten tukemiseksi kimchin makuja muokataan erilaisiksi versioiksi, jotta ne sopivat jokaisen keittiön kaappiin.
Lucky Foodsin innovatiivinen mauste oli finalistina Expo West 2021 Nexty -virtuaalitapahtumassa.
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Intialaiset fuusiosalsat

Khalsa Salsalla on yhdistää Intian Meksikoon
Khalsa Salsa yhdistää aidon meksikolaisen salsan elementtejä
intialaisiin mausteisiin – ja tuloksena syntyy aivan uudenlaisia
salsamakuja. Tuotetta on saatavilla mauissa Classic, Black Bean ja
Mango Habanero, joiden makupaletti on kirkas ja räväkkä.
Yrityksen Classic-salsa on tehty perinteisistä salsan ainesosista
pienellä jalapenon potkaisulla ja ainutlaatuisilla intialaisilla
mausteilla. Tuotteet sopivat hyvin yhteen vaikkapa quesadillojen,
taquitojen tai tacojen kanssa. Niillä on potentiaalia viedä
tavallisten ruokien maut seuraavalle, kansainvälisen makuiselle
tasolle.
Mikä mielenkiintoisinta, okaisesta myydystä salsasta lähtee osuus
koronan vastaisiin toimiin Intiassa.
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Ympäristöystävälliset tarjottimet lentokoneissa

The Zero Eco -ateriatarjotinkonsepti lisää tietoisuutta kulutuksesta
Zero Eco Meal Tray -konsepti on suunniteltu osana
PriestmanGooden projektia, jonka tavoitteena on torjua lennon
aikana syntyvä suuri jätemäärä.
Projektin teema on "Get Onboard: Reduce, Reuse, Rethink" ja
tarkoituksena on ainoastaan käyttää materiaaleja, jotka ovat
biohajoavia, kompostoitavia tai syötäviä. Näin pystyttäisiin
vähentämään 5,7 miljoonan tonnin edestä matkustamosta jäävää
jätettä, jota syntyy vuosittain – siis pelkästään lentomatkoista.
Zero Eco Meal Tray -konsepti on Crystal Cabin Award 2020 -kilpailun
finalisti. Siinä on selkeä moderni muotoilu, joka, vaikkakin on vasta
konseptin tasolla, voitaisiin nähdä tulevaisuuden lentokoneiden
hytissä. Tarjottimen rinnalle on suunniteltu vesipullo, joka sopii
täydellisesti lentoistuimen taskuun.
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Mochi-välipalat kansainvälisellä tvistillä

My/Mochi Ice Cream loi kansainvälisten makujen trion
Ihmisillä on patoutunutta matkustusintoa, jota helpottaakseen
My/Mochi Ice Cream toi markkinoille kolme mochi-välipalaa, joiden
kansainvälinen makupaletti vie syöjänsä makumatkalle.
Nämä ruokamatkailuintoa helpottavat maut ovat kookos, horchata ja
guava. Nämä maut yhdistyvät mochien tuttuun koostumukseen,
jäätelöön ja sitä ympäröivään taikinamaisen sitkeään kerrokseen.
Klassisen horchatan inspiroima Horchata My/Mochi Ice Cream
-jäätelölajike leikkii kanelin vivahteilla, kun taas Guava My/Mochi
-jäätelö tarjoaa erilaisen tavan nauttia makeasta riisitaikinasta ja
kermaisesta, viilentävästä välipalasta. Brändin Coconut My/Mochi Ice
Cream -makua kuvataan "paratiisiksi suussa".
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Ennakkotilatut lentokenttäkuljetukset

LAX tarjoaa ruoan ja juoman toimituspalvelun lähtöportille
LAX panostaa lentokenttäpalvelujen digitalisointiin ja tarjoaakin
nyt ruokien ja juomien toimituksen lähtöporteille. Matkustajat
voivat tehdä tilauksensa skannaamalla QR-koodin tai
LAXOrderNow.comin kautta. Tilatun tuotteen voi maksaa
verkossa, ja puhelimeen kilahtaa ilmoitus, kun tilaus on matkalla ja
kun se saapuu portille.
Tämän kontaktittoman palvelun ansiosta LAX-lentokenttä sekä
lisää matkustajien mukavuutta että vähentää lentokentän
jalankulkuliikennettä. Se puolestaan helpottaa turvavälien
pitämistä, mikä vielä pandemian jälkimainingeissakin on monelle
tärkeää.
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Vegaanipitsalla makumatkalle

Clo-Clo Vegan Foods’ yllättävät kasvipohjaiset pitsat
Clo-Clo Vegan Foods esittelee neljä uutta kasvipohjaista pitsaa, jotka
ovat saaneet vaikutteita globaalista keittiöstä. Pitsat ovat
gluteenittomia, maidottomia, soijattomia ja munattomia.
Toscana-pitsa ottaa makuvivahteita Italiasta vegaanisella parmesaanilla
ja mozzarellatyylisellä juustolla sekä karamellisoidulla sipulilla, pinaatilla,
basilikalla ja valkosipulilla. Tämä pitsa erottuu joukosta kukkakaalista,
porkkanoista, kaalista, lehtikaalista ja parsakaalista tehdyllä pohjallaan.
Muut vaihtoehdot, joiden pohja on valmistettu bataatista, yhdistävät
Karibian ja Marokon olemuksen ainesosilla, kuten lihattomalla
makkaralla ja habanero-tyylisillä juustoraasteilla.
Kätevät kasvipohjaiset pitsat ovat pakastetuotteita, jotka auttavat
valmistamaan nopeita ja helppoja aterioita tinkimättä ravitsevuudesta.
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Raportin eritysominaisuudet ja määritelmät
Sisällön luokittelu & artikkelien pisteytys

Trendiraportissa käytettävät sisältötyypit selitetään tällä sivulla.
Pisteytysjärjestelmän avulla arvioidaan trendin sisältöä.
Suosio
Kuluttajaoivallukset:
Miten ja miksi merkittäviä suunnanmuutoksia
tapahtuu. Kuluttajaoivallukset jaetaan kahteen
osioon: trendeihin ja oivalluksiin

Pistettä

Aktiivisuus
Tuoreus

Kohderyhmät:
Kohdeyleisö, jonka tutkijat määrittävät
Tuoreus:
Artikkelin uutuusarvo
Esimerkit:
Tarkkaan valikoituja yksittäisiä innovaatioita
syvempään analysointiin.

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

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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Megatrendimatriisi

A) Kiihtyvyys
1. Yhden asian hiominen
2. Ominaisuuksien liioittelu
3. Ratkaisujen
uudelleenajattelu

Prosumerismi
Käyttäjien luomasta sisällöstä
maker-kulttuuriin –
nykykuluttajat ovat sisällöntuottajia ja asiantuntijoita.

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.

Luonnollisuus
Vastuullisten tuotteiden
suosiminen. Ne sisältävät
paikallisia, orgaanisia ja
kierrätettäviä ainesosia.

Nuorekkuus
Peter Pan -sukupolvi ei halua
kasvaa aikuisiksi. Se ohjaa
maailmaa leikkisämpään
suuntaan (sis. boomerit, jotka
haluavat pysyä aktiivisina).

Katalysaatio
Yritykset ovat vauhdittamassa
kuluttajien henkilökohtaista
kehitystä.

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

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

Välitön yrittäjyys
Uudet palvelut helpottavat
konseptointia,
käynnistämisen rahoittamista
ja yrittämistä.

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

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

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

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

Pelillistäminen
Pelidynamiikan soveltaminen
tosielämän ongelmiin johtaa
kilpailukykyisempään ja
kiinnostavampaan maailmaan.

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 interaktiiviset kokemukset
nostavat odotuksia viihteen,
palvelun ja jopa ruoan
suhteen.

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.

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

Hybridisaatio
Rajat hämärtyvät liiketoimintamallien, tuotteiden ja palveluiden yhdistyessä. Uniikkeja
konsepteja ja kokemuksia

Personointi
Pienerätuotantotekniikat ja
yksilöity media luovat
pohjan personoinnille.

Monilta monille
Myyjien ja mediajulkaisijoiden
joukkokato on siirtänyt
maailman monelta-monelletalouteen.

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

50

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.

LAB8 | 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 ➤

TrendHunter on rakentanut suuren trendialustan hyödyntäen joukkoistamista ja joukkofiltteröintiä, tekoälyä ja ihmisiä
trendisignaalien paljastamiseksi!
LAB8 räätälöi vieraanvaraisuusalaa hyödyntävän trendiraportin neljästi vuodessa yhdessä TrendHunterin kanssa.

JOUKKOISTAMINEN

Prosessi

FILTTERÖINTI

240 000 ”metsästäjää”
3,5 miljoonaa fania

Ideapankki #1
400 000 Ideaa

3 miljardia katselukertaa
150 miljoonalta ihmiseltä

IHMINEN + TEKOÄLY
KURATOIVAT

Ihmisneuvonantajat
+ Tekoäly

Räätälöityjä oivalluksia
& mahdollisuuksia

Come play with us!
https://www.haaga-helia.fi/lab8
lab8(at)haaga-helia.fi
LAB8 by Haaga-Helia
LAB8 by Haaga-Helia

Lähteet
TrendHunter
https://passportsymphony.com/food-tourism-definition-statistics-and-everything-you-need-to-know/
https://www.thetravelteam.com/4-trends-changing-food-tourism-for-the-better/
https://www.cbi.eu/market-information/tourism/food-tourism/market-potential
https://www.neverstoptraveling.com/food-festivals-europe-2022
https://rezdy.com/blog/how-food-tourism-is-changing-in-the-covid-19-era/
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