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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 

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

Katalysaatio
Yritykset ovat vauhdittamassa 
kuluttajien henkilökohtaista 
kehitystä.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pelillistäminen
Pelidynamiikan soveltaminen 
tosielämän ongelmiin johtaa 
kilpailukykyisempään ja 
kiinnostavampaan maailmaan.

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

E) Lähentyminen
1. Yhdistäminen –
kerrostaminen
2. Lisäarvon tuottaminen
3. Yhteisbrändäys
4. Fyysisyys + Digitaalisuus

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

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

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

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

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

Personointi
Pienerätuotantotekniikat ja 
yksilöity media luovat 
pohjan personoinnille.

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

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



Trendit & oivallukset
Huomaamatta jääneitä mahdollisuuksia ja esimerkkejä

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

Raportti on jaettu kahteen osaan:
1. Trendi-osio, jossa yksilöidään uusia mahdollisuuksia 

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

asenteita, uskomuksia ja jännitteitä 
mahdollisuuksien taustalla.

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



Pulloveden markkinoinnissa uusia 
arvoja

Yritykset pyrkivät vetoamaan nuorempiin 
sukupolviin uudenlaisilla keinoilla
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Pulloveden markkinoinnissa uusia arvoja
Yritykset pyrkivät vetoamaan nuorempiin sukupolviin uudenlaisilla keinoilla
Trendi – Z-sukupolven kulutustottumukset poikkeavat jonkin verran aikaisemmista sukupolvista – myös markkinointi täytyy siten ajatella uusiksi. Vettä myyvät yritykset ovat ajan 
hermolla ja kohdistavat markkinoinnin Z-sukupolvelle ja heidän arvoilleen sopivaksi. Uusiin markkinointiviesteihin kuuluu muun muassa ympäristöystävällisyys, hyväntekeväisyystoimet ja 
hyvinvointikeskeisyys.

Oivallus – Z-sukupolven kuluttajat ovat yksi aikansa vaikutusvaltaisimmista väestöryhmistä sekä taloudellisesti ja poliittisesti. Tämä sukupolvi on varttunut digitaalisessa maailmassa, jonka 
myötä he ovat tottuneet tiedon olevan aina käden ulottuvilla. Z-sukupolvella on aiempia sukupolvia monipuolisempia ja tarkempia mieltymyksiä vaihtoehtojen runsauden ansiosta. He 
keskittyvät vahvasti yrityksen vastuuseen, aitouteen ja ympäristöystävällisyyteen. Z-sukupolven avaintekijöihin ostopäätöksissä on vaikuttanut vahvasti aktivistien ahdinko. Siksi he 
vaativat tuotteilta enemmän kuin esteettistä ulkonäköä ja halpaa hintaa. Z-sukupolvi käyttää tietoisesti rahansa yrityksiin, joiden kanssa jaetaan sama arvomaailma.

Ilmaiset juomat
FreeWater maksetaan sen alumiinipulloihin 

ja -laatikoihin painetuilla mainoksilla

Vesiyritysten laulajakampanjat
Essentia Water käynnistää uuden "Stop 

for Nothing" -kampanjan

Nostalgiset alumiiniset vesipullot
GEN Z -vesi uudistaa pullotettua 

vesiteollisuutta

Laulajien vesikampanjat
Evian hyödyntää laulaja Dua Lipaa

"Drink True" -kampanjassa

5.5
Pisteet

Suosi

Aktiivisuus

Tuoreus
Copyright ©

All Rights Reserved

Nuorekkuus

Autenttisuus

4 nostoa, 27 esimerkkiä

20,570 klikkausta

URL: Hunt.to/452870

https://www.trendhunter.com/trends/freewater
https://www.trendhunter.com/trends/stop-for-nothing
https://www.trendhunter.com/trends/gen-z-water
https://www.trendhunter.com/trends/drink-true
https://www.trendhunter.com/pattern/divergence
https://www.trendhunter.com/pattern/cyclicality
https://www.trendhunter.com/megatrend/youthfulness
https://www.trendhunter.com/megatrend/authenticity
https://www.trendhunter.com/id/452870?ak=bbb399d0dbe399577a6e83900c07197b


Sesonkivegaanit
Perinteisiä syksyisiä juomia saa myös vegaanisina
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Sesonkivegaanit
Perinteisiä juomia saa myös vegaanisina

Trendi – Joka vuosi lanseerataan kuhunkin vuodenaikaan kuuluvia juomia ja makuja; syksyllä kahvista löytyy kurpitsaa, kanelia ja muskottipähkinää; kesällä juomissa maistuu raparperi, 
sitruuna, mansikka. Näitä sesongin ruokia ja juomia muokataan vegaanisilla ainesosilla.

Oivallus – Yhä useammat kuluttajat valitsevat vegaanisia tuotteita etsiessään terveellisempiä tai ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja rakastamilleen elintarvikkeille. Vegaanisia 
tuotteita löytyykin nykyään niin vegaanien kuin sekasyöjienkin ostoskoreista. Laajaa valikoimaa tarjoavat tuotemerkit ovat kasvattaneet suosiotaan kuluttajien keskuudessa.

Syksyn jogurttijulkaisut
Yoplait Oui tuo omenapiirakan ja 

kurpitsan karamellimakuja

Luomu Pumpkin Spice Latte
Organic Traditions julkaisi Instant 

Pumpkin Spice Latten

Lohduttavia Apple Oat Lattes
Le Pain Quotidienin syksyinen latte maistuu 

omenapiirakalta mukissa

Syksyiset maidottomat jälkiruoat
NadaMoo! loi maidottoman 

kurpitsapiirakkajäätelön

5.9
Pisteet

Suosio

Aktiivisuus

Tuoreus

Luonnollisuus

Personointi

4 nostoa, 36 esimerkkiä

13,766 klikkausta

URL: Hunt.to/462221

https://www.trendhunter.com/trends/apple-pie-and-pumpkin-caramel-flavors
https://www.trendhunter.com/trends/organic-traditions
https://www.trendhunter.com/trends/autumn-latte
https://www.trendhunter.com/trends/dairy-free-pumpkin-pie-ice-cream
https://www.trendhunter.com/pattern/cyclicality
https://www.trendhunter.com/megatrend/naturality
https://www.trendhunter.com/megatrend/personalization
https://www.trendhunter.com/id/462221?ak=bbb399d0dbe399577a6e83900c07197b


Boozy Boba
Kuplateetä twistillä
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Boozy Boba
Kuplateetä twistillä

Trendi – Taiwanilaisen kuplateen suosio kasvaa ympäri maailmaa. Suosio on saanut yritykset laajentamaan valikoimaa myös alkoholillisilla teevaihtoehdoilla.

Oivallus – Globalisaatio vaikuttaa edelleen kuluttajien mieltymyksiin, ja se heijastuu kaikkeen kulttuurista keittiöön Pohjois-Amerikassa. Maahanmuutto lisää kulttuurista 
monimuotoisuutta Pohjois-Amerikassa, mikä on lisännyt tietoisuutta muissa maissa suosituista trendeistä. Tämän seurauksena yhä useammat kuluttajat etsivät yrityksiä, jotka tarjoavat 
uusia kansainvälisiä innovaatioita.

Alkoholipitoiset kuplateet baareissa
Montrealissa sijaitseva MajesThé-baari 

tarjoilee aasialaisia ruokia twistillä

Bubble Tea Sake -juomat
Kikusuin Tapioca Milk Tea Liquor on 

pakattu kuten kuplatee

Alkoholilliset Boba-menun laajennukset
SMÖÖbar lanseerasi uuden 

alkoholipitoisten kuplateejuomien sarjan

Herkulliset alkoholilla täytetyt kuplateet
Bean + Pearl debytoi "Boozy Boba" -

juomaharrastajille

4.0
Pisteet

Suosio

Aktiivisuus

Tuoreus
Copyright ©

All Rights Reserved

Hybridi

Luonnollisuus

4 nostoa, 36 esimerkkiä

39,672 klikkausta

URL: Hunt.to/433596

https://www.trendhunter.com/trends/majesth-bar
https://www.trendhunter.com/trends/tea-liquor
https://www.trendhunter.com/trends/smbar
https://www.trendhunter.com/trends/bean-pearl
https://www.trendhunter.com/pattern/convergence
https://www.trendhunter.com/pattern/divergence
https://www.trendhunter.com/megatrend/hybridization
https://www.trendhunter.com/megatrend/naturality
https://www.trendhunter.com/id/433596?ak=bbb399d0dbe399577a6e83900c07197b


Hybridimaito
Markkinoille tulee uusia hybridi- ja 

kasvimaitojuomia
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Hybridimaito
Markkinoille tulee hybridi- ja kasvimaitojuomia

Trendi – Meijerialalla markkinoille on tuotu uusia hybridimaitojuomia. Sana ”hybridi” tulee siitä, että näissä maidoissa sekoittuvat kasvipohjainen maitojuoma sekä meijerimaito. Uusissa 
juomissa hyödynnetään molempien vaihtoehtojen maku- ja terveyshyötyjä. Ne houkuttelevat erityisesti sellaisia kuluttajia, jotka haluavat vähentää eläintuotteiden kulutustaan – mutta 
eivät luopua niistä täysin.

Oivallus – Joustavien sekaruokavalioiden suosion yhä kasvaessa monet kuluttajat haluavat vähentää eläintuotteiden kulutusta. Tämän seurauksena kasvipohjaisten vaihtoehtojen määrä 
kasvaa nopeasti, ja merkittävä osa myynnistä tulee ei-vegaaneilta. He etsivät tuotteita, jotka tarjoavat paremman ravintoarvon tinkimättä mausta. Kuluttajat keskittyvät yrityksiin, jotka 
tarjoavat dekadentteja ja terveellisiä vaihtoehtoja.

Hybridimaitojuomat
Shamrock Farms Swirled yhdistää maito- ja kasviperäisiä ainesosia

Laktoosittomat hybridimaidot
Dairy Farmers of America julkaisi sekoitettuja 

maito- ja kasvipohjaisia maitoja

Hybridimaitoyhdisteet
Planteneers loi fiildDairy+ -yhdisteen 

hybridimaidon tuotantoa varten

Hybridikauramaidot
Lactantia Milk N Oats on laktoositon ja 

saatavana vaniljana ja alkuperäisenä

5.3
Pisteet

Suosio

Aktiivisuus

Tuoreus
Copyright ©

All Rights Reserved

Luonnollisuus 4 nostoa, 32 esimerkkiä

15,253 klikkausta

URL: Hunt.to/463473

https://www.trendhunter.com/trends/dairy-and-plant-based
https://www.trendhunter.com/trends/dairy-and-plantbased-milks
https://www.trendhunter.com/trends/fiilddairy
https://www.trendhunter.com/trends/lactantia-milk-n-oats
https://www.trendhunter.com/pattern/divergence
https://www.trendhunter.com/megatrend/naturality
https://www.trendhunter.com/id/463473?ak=bbb399d0dbe399577a6e83900c07197b


Puhdas alkoholi
Alkoholia tuottavat yritykset ovat alkaneet 

markkinoida tuotteitaan ”puhtaina”
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Puhdas alkoholi
Alkoholia tuottavat yritykset ovat alkaneet markkinoida tuotteitaan ”puhtaina”

Trendi – Alkoholin markkinoinnissa on seurattu ruokapuolen suosittuja trendejä, joissa yritykset esittelevät tuotteitaan ”puhtaina” eli mahdollisimman prosessoimattomina tai vetoavat 
asiakkaaseen kertomalla, ettei tuotteeseen ole lisätty tiettyjä haitallisena pidettyjä ainesosia. Puhtaiden juomien tuotannossa on panostettu terveellisempiin ainesosiin ja vähennetty 
esimerkiksi sokeria ja gluteenia.

Oivallus – Terveystietoisilla kuluttajilla on taipumus priorisoida ostamiensa tuotteiden ravintoarvot jopa ”hemmottelu”-ostoksissaan. Monet ovat huolissaan siitä, mitä perinteisesti 
epäterveellisinä pidetyt ruoka- ja juomatuotteet sisältävät. Yritykset, jotka pystyvät tasapainottamaan hemmottelun ja terveellisyyden pystyvät houkuttelemaan näitä kuluttajia. 

Ei sisällä alkoholia
Optimist luo käsityönä puhtaita, 
maukkaita alkoholittomia juomia

Valmiit vodka-virvokkeet
Hyvin infusoidut juomat ovat 

luomusertifioituja

Kovat kombuchat
JuneShine tarjoaa juomavalikoiman 

terveellisemmän alkoholivaihtoehdon

Panimon luomat kovat seltzerit
BrewDog luo nyt omia Clean & Press Hard 

Seltzerejä

4.5
Pisteet

Suosio

Aktiivisuus

Tuoreus
Copyright ©

All Rights Reserved

Yksinkertaisuus 4 nostoa, 35 esimerkkiä

28,794 klikkausta

URL: Hunt.to/445485

https://www.trendhunter.com/trends/optimist-drinks
https://www.trendhunter.com/trends/well-infused
https://www.trendhunter.com/trends/hard-kombuchas
https://www.trendhunter.com/trends/clean-and-press
https://www.trendhunter.com/pattern/reduction
https://www.trendhunter.com/megatrend/simplicity
https://www.trendhunter.com/id/445485?ak=bbb399d0dbe399577a6e83900c07197b


Teknologiset ratkaisut 
pikaruokaravintoloissa
Pikaruokaravintolat ottivat 

pandemiatilanteesta opikseen
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Teknologiset ratkaisut pikaruokaravintoloissa
P i k a r u o k ar a v i n t o l a t  o t t i v a t  p a n d e m i a t i l a n t e e s t a o p i k s e e n

Trendi – Pikaruokaravintolat kärsivät koronarajoituksista, mutta samalla pandemia oli oppimisen paikka. Teknologiaratkaisut antavat yrityksille mahdollisuuden parantaa kuluttajien ja 
työntekijöiden turvallisuutta koronan yhä ollessa olemassa. Näihin innovaatioihin kuuluu muun muassa kontaktiton juoma-annostelija.

Oivallus – Nyt, kun turvavälien pitäminen on osoittautunut tehokkaaksi tavaksi rajoittaa koronan leviämistä monissa osissa maailmaa, kuluttajat odottavat innolla taantuman myötä 
tulevia mahdollisuuksia. Ihmisten keskuudessa vallitsee kuitenkin yhä taustalla oleva ymmärrys ja pelko siitä, että täydellinen normaaliin paluu johtaa uuteen tartunta-aaltoon. Näin ollen 
kuluttajat odottavat, että yritykset ottavat käyttöön sellaisia myymäläratkaisuja, jotka rajoittavat kosketusta eri pintoihin ja muihin ihmisiin lievittääkseen heidän pelkoaan.

Kosketusnäytöt ilman kosketusta
Azkoyen Groupin "Air Touch" -teknologia on hygieenistä

Kosketusvapaat juoma-annostelijat
Lancer Worldwiden L-Guard-järjestelmä 

parantaa puhtautta

Kosketusvapaat kupin kansiannostelijat
"Lid Boss" -kosketusvapaa kansiannostelija 

estää taudinaiheuttajien leviämisen

QSR AI Analytic Tools
KFC Canada käyttää tekoälyanalyyttisiä 

työkaluja tietojen seuraamiseen eri paikoissa

6.8
Pisteet

Suosio

Aktiivisuus

Tuoreus
Copyright ©

All Rights Reserved

Hybridi

Katalysaattori

4 nostoa, 36 esimerkkiä

63,183 klikkausta

URL: Hunt.to/430442

https://www.trendhunter.com/trends/air-touch-technology
https://www.trendhunter.com/trends/lguard-system
https://www.trendhunter.com/trends/lid-boss
https://www.trendhunter.com/trends/kfc-canada
https://www.trendhunter.com/pattern/convergence
https://www.trendhunter.com/pattern/acceleration
https://www.trendhunter.com/megatrend/hybridization
https://www.trendhunter.com/megatrend/catalyzation
https://www.trendhunter.com/id/430442?ak=bbb399d0dbe399577a6e83900c07197b


18

Hospitality-paneelin arvio trendeistä

Suurin osa kyselyyn vastanneista panelisteista työskentelee koulutus-
ja ravintola-alalla. Kyselyyn osallistui asiantuntijoita myös tapahtuma-
alan, majoituksen, matkailun ja markkinoinnin aloilta.

Panelistit pitivät raportin merkittävimpinä trendeinä Suomen 
kontekstissa teknologisia ratkaisuja pikaruokaravintoloissa, 
sesonkivegaaneja ja kuinka pullovettä markkinoidaan uudella 
tavalla.

Panelistit eivät pitäneet alkoholia sisältävää kuplateetä erityisen 
merkittävänä trendinä Suomessa. 

Avoimissa vastauksissa monet panelistit mainitsivat, kuinka 
tasokkaiden alkoholittomien tuotteiden kysyntä ja tarjonta on 
lisääntynyt Suomessa. Erikoisoluet ja pienpanimotuotteet ovat myös 
pinnalla. Suomessa ajankohtaisena trendinä nousi myös vähäkaloriset 
virvoitus- ja alkoholipitoiset juomat.

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

Ota yhteyttä, ja mietitään, miten ➤
voimme parhaiten auttaa sinua! 

Miten trendit vaikuttavat Suomen kontekstissa?*

Trendi 6: Teknologiset ratkaisut 
pikaruokaravintoloissa 3.6

Trendi 2: Sesonkivegaanit 3.2

Trendi 1: Pullovettä markkinoidaan 
uudella tavalla 3.2

Trendi 5: Puhdas alkoholi 3.0

Trendi 4: Hybridimaito 2.9

* n=45, arviointiasteikko 1-5, : 1 = ei vaikuta lainkaan, 2 = ei juuri lainkaan, 
3 = vaikuttaa jonkin verran, 4 = vaikuttaa melko paljon, 5 = vaikuttaa 
erittäin paljon

Trendi 3: Alkoholipitoiset kuplateet 2.2

https://www.haaga-helia.fi/fi/hospitality-kehityspaneeli
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Hospitality-paneelin arvio trendeistä

Kysyimme panelisteilta, millaisia juomiin liittyviä trendejä 
he ovat havainneet Suomessa. Panelistien vastauksissa 
painottuivat seuraavat teemat: 

laadukkaat alkoholittomat juomat, vähäkaloriset ja 
terveellisemmät juomat ja pienpanimotuotteet.

Eniten esiin noussut trendi on alkoholittomat juomat. Useat 
panelistit mainitsivat alkoholittomien oluiden, siiderien ja 
mocktailien suosion kasvaneen. Näissä tuotteissa hyvä laatu 
on panelistien mielestä erittäin tärkeää. Suomessa siihen 
panostetaan myös alkoholittomien tisleiden muodossa.

Juomatuotteiden terveellisyys nousi panelistien 
kommenteissa esiin useasti . Alkoholilliset vähäkaloriset 
hardselzerit ovat rantautuneet Suomeen, kun kuluttajat 
kaipaavat terveellisempiä vaihtoehtoja. Terveellisten 
juomien lisäksi panelistit tekivät nostoja vegaanisista ja 
vastuullisista juomatuotteista. Eräs panelisti kertoo, kuinka 
”Tiskillä usein kysellään esim. vegaanisuuden tai 
hiilijalanjäljen perään.”

Pienpanimotuotteet, ja pienpanimoiden tuottamat 
erikoisoluet mainittiin vastauksissa merkittävän monesti. 
Osa panelisteista huomauttaa, että suosion suuren nousun 
myötä ovat tuotteiden hinnatkin nousseet.



Esimerkkejä
Aiheeseen liittyviä ideoita

Nämä ideat ja tapaustutkimukset 
voivat koostuvat kampanjoista, 
konsepteista, tuotteista ja 
palveluista. 
Tässä osassa perehdytään 
yksittäisiin erottuviin innovaatioihin, 
jotka liittyvät juomiin ja 
juomateollisuuteen.
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AI Sommelier palvelut
Food&Sommelier on ruuan ja viinin yhdistävä innovaatio

On taidetta tietää, mitkä viinit sopivat hyvin yhteen tiettyjen ruokien 
kanssa. Samsung tekee siitä tiedettä Food&Sommelier
-palvelun avulla. Palvelu antaa asiantuntijasuosituksia perustuen 
tekoälyyn. Palvelu pystyy tekemään optimaaliset ruoka- ja viiniparit 
tekoälyn täsmäalgoritmin ansiosta.

Food&Sommelier on yksi Samsungin sisäisen ideahautomo C-Lab
Insiden projekteista. Se näki päivänvalon ensimmäisessä täysin 
digitaalisessa CES 2021 -näyttelyssä.

Tekoäly muokkaa elintarvike- ja juomateollisuutta muuttamalla tapoja, 
joilla reseptejä ja tuotteita kehitetään. Miljoonien tietopisteiden avulla 
voidaan luoda miellyttäviä makupareja, jotka sopivat nykyisiin 
kuluttajien tarpeisiin tai mahdollisesti ennustavat tulevaisuuden 
trendejä. Vaikka viinin ystävät luottaisivat sommelierien
asiantuntijuuteen, tekoäly auttaa teollisuudenaloja ylittämään 
ihmisaivojen tiedon, voiman ja luovuuden.

7.7
Pisteet

Suosio

Aktiivisuus

Tuoreus
Copyright ©

All Rights Reserved

9 liittyvää esimerkkiä

8,438 klikkausta

URL: Hunt.to/444115

https://www.trendhunter.com/id/444115?ak=bbb399d0dbe399577a6e83900c07197b


22

Perinteitä huokuvat energiajuomat 
Guru Guayusa Tropical Punch on saanut inspiraationsa Jivaro kansalta

GURU Guayusa Tropical Punch -energiajuoma on luonnollisesti 
formuloitu juoma kuluttajille, jotka haluavat lisätä energiatasoaan 
perinteikkäästi. Juoma on saanut inspiraationsa Ecuadorin Jivaro-
heimon perinteistä, ja se on valmistettu käyttämällä luonnollisia 
ainesosia. Juoma on makeutettu luomu-stevialla ja munkkihedelmillä 
sekä ruokosokerilla, mikä antaa juomalle monipuolisen makeuden, 
vaikka tölkillinen juomaa sisältää vain 50 kaloria.

GURU:n toimitusjohtaja Carl Goyette kommentoi uutta GURU Guayusa
Tropical Punch -energiajuomaa näin: "Innovaatiot ovat olennainen osa 
kasvustrategiaamme. Olemme erittäin innoissamme uudesta 
tuotelanseerauksesta, joka on jälleen yksi askel asemamme 
vahvistamisessa. Viime vuonna esittelimme Yerba Maten ja edellisenä 
vuonna Matchan, joista molemmista tuli valikoimamme huipputuotteita 
terveellisten kasvipohjaisten ainesosien ja herkullisten makuprofiilien 
vahvan kysynnän vauhdittamana. Tuomme nyt markkinoille Guayusa
Tropical Punchin, joka täydentää kasvavaa 
luomuenergiajuomien valikoimaamme.”

6.3
Pisteet

Suosio

Aktiivisuus

Tuoreus
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9 liittyvää esimerkkiä

3,473 klikkausta

URL: Hunt.to/464312

https://www.trendhunter.com/id/464312?ak=bbb399d0dbe399577a6e83900c07197b
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Alkoholittomat adventtikalenterit 
Brunswick Aces on luonut kalenterin alkoholittomista oluista

Aikuisten adventtikalentereista ei ole pulaa. Useat ovat täynnä olutta, 
viiniä, rommia ja muita alkoholijuomia, mutta myös alkoholittomien 
vaihtoehtojen kysyntä on kasvussa. Melbourne-baari Brunswick Aces
toikin markkinoille tuoreen tuulahduksen: alkoholittoman 
adventtikalenterin.

Aikuisten adventtikalenteri sisältää 25 päivittäistä alkoholitonta yllätystä 
kansainvälisiltä ja kotimaisilta tuottajilta, jotka voivat olla IPA:a, lageria, 
souria ja stoutia. Alkoholittomia adventtikalentereita tuotettiin vain 500 
kappaletta, mutta ne saivat ilahtuneen vastaanoton raittiilta, uteliailta ja 
alkoholittomista juomista kiinnostuneilta.

7.3
Pisteet

Suosio

Aktiivisuus

Tuoreus
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9 liittyvää esimerkkiä

2,532 klikkausta

URL: Hunt.to/464236

https://www.trendhunter.com/id/464236?ak=bbb399d0dbe399577a6e83900c07197b
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Uudelleentäytettävät virvoitusjuomakoneet 
Coca-Cola Europacific Partners pilotoi uudellentäytettävää juomakonetta

Coca-Cola Europacific Partners Ruotsissa pilotoi uutta 
virvoitusjuomatäyttökonetta testatakseen, miten kuluttajat suhtautuvat 
uudelleentäytettäviin juomapakkauksiin. Tavoitteena on 
vähentää pakkausjätettä.

Järjestelmä on lanseerattu Reitan Conveniencen PBX-myymälässä 
yhteistyössä Glacialin kanssa. Glacial on luonut teräspullot, jotka pitävät 
juomat kylmänä jopa 12 tuntia. Kuluttajia rohkaistaan ostamaan Glacian
teräspullo tai tuomaan omansa täytettäväksi Coca-Cola Freestyle 
-koneen yli 60 makuvaihtoehdon joukosta.

Coca-Cola Europacific Partnersin virvoitusjuomatäyttökoneen toivotaan 
auttavan kuluttajia ymmärtämään, kuinka he voivat vähentää 
pakkausjätettä ja kasvihuonekaasupäästöjä.

9.7
Pisteet

9 liittyvää esimerkkiä

3,943 klikkausta

URL: Hunt.to/463619
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https://www.trendhunter.com/id/463619?ak=bbb399d0dbe399577a6e83900c07197b
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Modernisoitu ekologinen juomapakkaus 
"Aroma"-pullo on valmistettu 100 % kierrätetystä kirkkaasta PET:stä

Aroma-pullo on Gentlebrand-studion kehittämä ekologinen 
pakkausratkaisu, jonka toivotaan muuttavan juomien pakkaustapaa. 
Pullo on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätetystä kirkkaasta PET:stä, 
joka on itsessään erittäin kierrätettävä, ja printattujen muovietikettien 
sijaan sen kaulassa on suuri paperista valmistettu etiketti, josta löytyy 
kaikki kuluttajaa mahdollisesti kiinnostavat olennaiset tiedot. Tämä 
etiketti on valmistettu luomupaperista, johon on lisätty siemeniä –
etiketin voi siis istuttaa käytön jälkeen, mikä lisää biologista 
monimuotoisuutta.

"Aroma"-pullon kehittäjät haluavat tehdä pakkauksista 
ympäristöystävällisempiä. Näin pystytään vastaamaan tapoihin, joilla 
markkinat muuttuvat, jotta tuotteet pysyvät merkityksellisinä 
kestävämpiä vaihtoehtoja etsiville kuluttajille.

4.8
Pisteet

9 liittyvää esimerkkiä

14,059 klikkausta

URL: Hunt.to/463604
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Vedettömät kasvipohjaiset maidot 
Blue Farmin hienoksi jauhetuista kaurajauhoista valmistetaan kaurajuomia

Kasvipohjaisiin maitoihin lisätään valmistusprosessin aikana yleensä 
vettä muiden lisäaineiden, täyteaineiden ja stabilointiaineiden lisäksi, 
mutta Saksan Blue Farm -yritys erottuu vedettömällä innovaatiollaan. 
Tuotemerkin hienoksi jauhetuista kaurajauhoista voidaan valmistaa 
juomavalmiita kaurajuomia lisäämällä vettä kulutuksen yhteydessä. 
Tuloksena on uskomattoman raikas juoma, joka säästää tilaa 
jääkaapissa.

Auttaakseen tuotteidensa valmistusprosessia kotona Blue Farm myy 
vedettömän luomukauramaitopohjansa lisäksi oheistarvikkeita, kuten 
Forever Bottle ja Magic Spoon. Oat Base Organic -jauheesta saa jopa 
neljää litraa luomukaurajuomaa, ja se on gluteeniton ja laktoositoneikä 
siinä ole lisättyä sokeria.

6.1
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9 liittyvää esimerkkiä
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Hyytelöiset kahvijuomat 
Starbucks Japan's Chilled Cup on uusin jälkiruokamainen kahvi

Japanin uusi Starbucksin Chilled Cup on saatavilla Family Martissa vain 
rajoitetun ajan. Chilled Cup on valmiiksi pakattu juoma, joka yhdistää 
ainutlaatuiset maut ja koostumukset. Caramel Brulee with Coffee Jelly
on jälkiruokamainen juoma, jota voi nauttia pillin kera. Juoman pohja on 
valmistettu Starbucksin omasta täyteläisestä kahvista, jota on 
tehostettu karamellibruleen karvasmakealla olemuksella.

Jelly-kahvi puhuttelee kahvin ystäviä, jotka etsivät uutta tapaa nauttia 
tuttua juomaa hemmottelevien makujen ja hauskojen tekstuurien kera. 
Aiemmin Starbucks Japan on esitellyt muita Chilled Cup -tuotteita, kuten 
Butterscotch Latte.
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9 liittyvää esimerkkiä
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Kasvipohjaiset perunajuomat 
DUG on perunapohjainen maidoton juoma, jolla on alhainen hiil i jalanjälki

Kasvipohjaisia maitovaihtoehtoja on valmistettu useista eri lähteistä. 
Uusimpana lisäyksenä kirjoon on kehitetty DUGin maidoton 
perunajuoma, joka lisää kermaisuutta monenlaisiin juomiin ja ruokiin. 
Tällä uudella kasvipohjaisella maitovaihtoehdolla on pieni 
ilmastojalanjälki. Se on yksinkertainen, vegaaniystävällinen ja 
valmistettu ilman laktoosia, maitoa, soijaa, gluteenia ja pähkinöitä.

Saatavilla ovat muun muassa DUG Original, DUG Barista ja DUG 
Unsweetened. Juomat ovat täynnä vitamiineja, kivennäisaineita, 
proteiineja ja hiilihydraatteja, ja sen ainutlaatuinen peruna- ja 
rypsiemulsio ei juoksetu riippumatta siitä, kuinka sitä käytetään. 

DUG voitti äskettäin World Food Innovation Awards 2021 -palkinnon, 
jossa se tunnustettiin parhaan allergiaystävällisen tuotteen 
kategoriassa.
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4,299 klikkausta

URL: Hunt.to/464459

Suosio

Aktiivisuus

Tuoreus
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Interaktiivinen holografinen pakkaus 
Immertia rikastuttaa pakkauksiaan ihmishologrammeilla
Teknologia-alan startup-yritys Immertia on kehittänyt pakkauksia, joissa holografinen henkilö tarjoaa lisätietoa tuotteesta. Yritys kuvailee tuotetta seuraavasti: "Pakkauksen sisällä on 
henkilö, hologrammi, joka tarjoaa tietoa ja neuvoja – englanniksi tai espanjaksi."

Kuluttajat voivat nyt luottaa hologrammiin sen sijaan, että joutuisivat odottamaan, että joku kaupassa vastaa kysymyksiin tuotteesta. Realistisen lisätyn todellisuuden avulla toimiva 
työkalu aktivoidaan älypuhelimella ja hologrammia voi katsella kameran läpi. Kuluttajat hyötyvät siitä, että he oppivat tuotteesta sekä saavat hyödyllisiä neuvoja ja käyttöohjeita suoraan 
pakkauksesta hauskalla ja interaktiivisella tavalla.

Immertia näkee tälle teknologialle sovelluksia kaikessa ruoasta ja juomasta terveyteen, koulutukseen ja valmistukseen.
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Entsyymikierrätetty muovipakkaus 
Uusi PET-muovipakkaus on valmistettu kestävästi

Uusi PET-muovipakkaus on uusi kierrätysmuovipakkausten iteraatio, 
joka saadaan aikaan erillisellä kierrätysprosessilla. Pakkauksen julkaisi 
Carbiosista, Nestlé Watersista, L'Oréalista, PepsiCosta ja Suntory
Beverage & Food Europesta koostuva konsortio, ja se on valmistettu 
entsymaattisesti kierrätetystä muovista. Tällä materiaalilla on raportoitu 
olevan neitseellisen PET-materiaalin ominaisuuksia, mutta se on 
kierrätetty käytetystä muovista.

Carbiosin toimitusjohtaja Jean Claude Lumaret kommentoi uutta PET-
muovipakkausta sanoen: "Olemme maailman ensimmäisenä luoneet 
elintarvikelaatuisia kirkkaita pulloja entsymaattisesti kierrätetystä 
värillisestä ja monimutkaisesta muovista, joilla on identtiset 
ominaisuudet neitseellisen PET:n kanssa. Tämä on todella mullistava 
innovaatio, jolla on käänteentekeviä vaikutuksia maailman muovin 
kierrätykseen."
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9 liittyvää esimerkkiä
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Kompostoitavat juomakapselit 
NEXE & Rritual Superfoods -debyytti  kestävän kehityksen juomakapseleista

NEXE Innovations Inc. yhdisti äskettäin voimansa Rritual Superfoods Inc:n kanssa kehittääkseen kestävästi pakattuja superfood kerta-annospakkauksia juomatuotteille. Pari hyödyntää 
toistensa asiantuntemusta – NEXE:n kasvipohjaisia kerta-annospakkauksia ja Rritualin tuotekehitystä innovatiivisille adaptogeeneille – luodakseen uuden projektin.

"Rritual pyrkii määrittelemään superfoods-kategorian koko Pohjois-Amerikan vähittäiskauppaan ja lisäämään kuluttajien uskollisuutta tuotteilla, joita voidaan pitää korkeimpien 
standardien mukaisina kaikilla rintamilla", totesi Rritualin toimitusjohtaja David Kerbel. "Rritual ja NEXE voivat saavuttaa yhteiset tavoitteet, jotka osoittavat parhaita käytäntöjä 
kasvipohjaisille, kompostoitaville pakkauksille ja eksklusiivisille juomatuotteille."
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Kuljetusystävällinen viinipakkaus 
Smurfit Kappa "eBottle" -pakkaus pitää viinit  turvassa

Smurfit Kappa eBottle -pakkaus lanseerattiin vastauksena kasvaville verkkojuomien ostomarkkinoille, jotta yritykset voivat helpommin lähettää tilauksia turvallisesti. Pakkausvalikoimaan 
kuuluu Rollor-pullopakkaus sekä BiPack ja Pop-up-sisäosa, jotka kaikki suojaavat pulloja rikkoutumiselta kuljetuksen aikana. Alkoholin ja muiden nesteiden verkkokauppa on kasvanut 
koronapandemian myötä.

Smurfit Kappa Europen innovaatio- ja kehitysjohtaja Arco Bergenbosch kommentoi eBottle-pakkausta: "Uusi eBottle-tuotevalikoimamme tarjoaa juomayrityksille joukon räätälöityjä 
pakkausratkaisuja, jotka vastaavat yrityksen tärkeimpiin kuljetushaasteisiin. Innovatiivinen valikoima yhdistettynä sähköisen kaupankäynnin prosesseihin, toimitusketjuun ja 
kuluttajakokemukseen keskittymiseen ovat kaikki lisänneet ja tehostaneet myyntiä."
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Hybridit CBD-energiajuomat
Kill  Cliff  lanseerasi uuden luokan energiajuomia

Atlantassa toimiva energiajuomayritys Kill Cliff on ilmoittanut lanseeraavansa Kill Cliff Octanen, uuden CBD-pohjaisen energiajuomasarjan, joka on tullut markkinoille ensimmäisen 
juomansa, Killer Cliffsicle, julkaisun myötä.

Killer Cliffsicle on appelsiinin ja vaniljan makuinen juoma, johon on infusoitu CBD:n ja kofeiinin yhdistelmä. Kill Cliffin toimitusjohtajan John Timarin mukaan uusi hybridienergiajuoma on 
seurausta siitä, että yhtiö on edelläkävijä, jonka tavoitteena on yhdistää kannabiksen ja kofeiinin edut.

Jokainen Killer Cliffsicle -purkki sisältää 125 mg kofeiinia ja 125 mg hamppu-uutetta, joka sisältää 25 mg CBD:tä. Upouusi juoma on tällä hetkellä ostettavissa 12 pakkauksessa Kill Cliff -
verkkosivustolta.
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Karpalo-Chai tölkkiteet 
Owl's Brew Spiced Chai & Cranberry on alkoholill inen kupliva teejuoma

Owl’s Brew Spiced Chai & Cranberry on viime joulun aikaan lanseerattu 
uusi purkitettu teejuoma, joka sisältää lämpimiä, kodikkaita ja 
lohduttavia makuja. Juoma herättää makunystyrät tuoreen 
luomukanelin, inkiväärin, neilikan ja kardemumman yhdistelmällä, 
maut ovat tasapainossa karpalon hapokkaiden ja omenan makeiden 
makujen kanssa.

Alkoholia sisältävänä juomana tämä kupliva tee saa lisäpotkua 
fermentoidusta sokeripohjasta ja se on täysin gluteeniton, vegaaninen 
ja vähäkalorinen. Kupliva tee on valmis juotavaksi tölkistä, mutta 
parhaimmillaan se on nautittuna lasista, jolloin sen punaista väriä (joka 
tulee 100 % haudutetusta teestä ja hedelmämehuista) pääsee 
ihailemaan.
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Uudenlaiset urheilujuomat
7-Eleven julkaisi uuden Replenish + Caffeine -urheilujuoman

Suosittu amerikkalainen päivittäistavarakauppias, 7-Eleven, laajensi 
äskettäin yksityisten CPG-tarjoustensa valikoimaa uudella Replenish + 
Caffeine -urheilujuomalla. Uutta juomaa on saatavana kahdessa maussa 
– ananas ja kaktusviikuna.

Kuten nimestä voi päätellä, uusi Replenish + Caffeine Sports Drink 
sisältää kofeiinia ja elektrolyyttejä, mikä auttaa kuluttajia palautumaan 
harjoituksen jälkeen. Jokainen pullollinen sisältää 140 mg luonnollista 
kofeiinia, joka on uutettu vihreistä kahvipavuista. Lisäksi juomissa on 
myös E-, B3-, B5- ja B6-vitamiineja.

"7-Elevenissä uudistamme jatkuvasti yksityisten merkkien 
tuotevalikoimaamme vastataksemme asiakkaidemme muuttuviin 
tarpeisiin. Toiminnallisten juomien, ainutlaatuisten 
energiavaihtoehtojen ja suositun Replenish-urheilujuomamme uusien 
makujen kysyntä ovat olleet kasvussa viime aikoina.", kertoi Jack Stout, 
7-Elevenin markkinoinnista ja kysyntäketjusta vastaava johtaja.
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Vaihtoehtoiset kasvijuomat 
Plik on valmistettu kaurasta, mustasilmäherneistä ja mungpavuista

Vaikka markkinoilla on monia kasvipohjaisia juomia, jotka on valmistettu 
pähkinöistä tai soijasta, Plik erottuu joukosta maidottomalla 
juomakoostumuksellaan, joka muistuttaa Intiassa kasvatettuja satoja. 
Kermaista kasvipohjaista juomaa kuvataan ainesosiensa "maagiseksi 
fuusioksi", joka sisältää kauraa, mungpapuja ja mustasilmäherneitä 
(tunnetaan myös nimellä lehmänherneet).

Annos Plikin kasvipohjaista juomaa sisältää 50 prosenttia enemmän 
kalsiumia kuin oikea lehmänmaito, eikä se sisällä soijaa, pähkinöitä tai 
muita yleisiä allergeeneja.

Monipuolinen kasvipohjainen tuote voidaan lisätä kahviin ja teehen tai 
muroihin ja smoothieihin samalla kun se jakaa välttämättömät 
ravintoaineet ja täyden kasviproteiinin lähteen, ilman keinotekoisia väri-
, maku- tai säilöntäaineita.
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Sitruunaiset tölkkicocktailit 
Four Pi l lars Rare Dry Gin & Tonic  tar joaa makuelämyksen valmiiksi  juotavassa muodossa

Four Pillarsin Rare Dry Gin & Tonic on valmistettu tislaamon Rare Dry
Ginin erikoistiivistetystä versiosta. Juoma sisältää kaksinkertaisen 
määrän kasviperäisiä ainesosia ja runsaasti appelsiinia jäljitelläkseen 
juoman tunnusomaista sitruskoristetta. Yksinkertainen G&T täydentää 
erilaisia sosiaalisia tilaisuuksia, ja tölkkeytensä ansiosta se on helppo 
ottaa mukaan käytännössä minne tahansa – cocktaillasia ei tarvita.

Pariksi esisekoitetun juoman kanssa australialainen tislaaja loi myös 
mittatilaustyönä tonicin. Four Pillars sai inspiraationsa muiden merkkien 
suosikeista, kuten Fever-Tree ja StrangeLove. Tislaamo halusi luoda juuri 
oikean tasapainon makeaa, hapanta ja katkeraa makua juomaansa. 
Brändin ensimmäinen juomavalmis tuote tarjoaa intensiivisen maun ja 
5,1 % ABV:n.
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Kivennäisvesi täynnä makua
Alani Sparkling on valmistettu ilman sokeria

Alani Sparkling on Alani Nun upouusi sarja maustettua kivennäisvettä, 
joka on kofeiiniton, gluteeniton ja vegaaninen. Viidessä eri maussa 
saatavilla olevat tölkit täydentävät brändin tämänhetkistä tarjontaa 
sisältäen kevyitä, virkistäviä makuja, jotka tarjoavat paremman 
vaihtoehdon sokerisille juomille.

Maustettujen kivennäisvesijuomien hyvinvointiominaisuudet tekevät 
niistä erityisen houkuttelevia heille, jotka etsivät vaihtoehtoa 
sokeripitoisille virvoitusjuomille. Tämä tuoteryhmä tarkoituksella 
"esittelee luonnollisia aromaattisia makukomponentteja, jotka 
parantavat tuotteen makua ilman sokeria."

Orange-, Lemon Crème-, Piña Colada- ja Peach Alani Sparkling -makujen 
lisäksi Alani Nu esittelee ainutlaatuisen Cotton Candy -lajikkeen Kroger-
myymälöissä ympäri Pohjois-Amerikkaa.
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Kylmäuutetut kahvismoothiet
Pressedin rajoitetun erän smoothiet on tehostettu Macalla ja Reishillä

Pressed esittelee parin kylmäuutettuja kahvismoothieita, jotka on 
valmistettu vastuullisesti hankitusta, yhdestä alkuperästä olevasta La 
Colombe -kylmäkahvista ja superfood-ainesosista, kuten macasta ja 
reishistä. Vanilla Protein Cold Brew Smoothie ja Mocha Reishi Cold Brew
Smoothie vetoavat kiireisiin kuluttajiin, jotka haluavat kofeiinia liikkeellä 
ollessaan. Nämä ravitsevat ja energisoivat vaihtoehdot lanseerattiin 
juuri oikeaan paikkaan – New York Cityyn. Kofeiinipitoisia smoothieita
on saatavilla myös Pressedin toimipisteissä.

Aloitakseen näiden pullotettujen juomien debyytin NYC:ssä Pressed
lanseerasi kahvikärryn kaupungin suosittuihin kohteisiin, jotta ihmiset 
voivat maistaa näitä käteviä kylmäuutettuja kahvismoothieita.
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Pieniannoksiset THC-virvoitusjuomat 
Green Monké-tölki t  s isältävät  kolme mil l igrammaa THC:tä ja  kuusi  mil l igrammaa CBD:tä

Green Monké on vaihtoehto alkoholille THC-virvoitusjuoman muodossa, 
joka lupaa "kaiken hauskanpidon ilman krapulaa" kolmen milligramman 
THC:n ja kuuden milligramman CBD:n ansiosta. Brändin virkistäviä, 
trooppisia kannabista sisältäviä juomia löytyy hauskoina makuina, kuten 
Mango Guava ja Orange Passionfruit, jotka sisältävät vain viisi grammaa 
sokeria ja 25 kaloria per tölkki.

Nämä kuplivat juomat ovat sosiaalisia eliksiirejä, jotka sopivat yhtä hyvin 
pizza- ja elokuvailtoihin kuin kaikenkokoisiin ryhmätapaamisiin.

Isosta-Britanniasta peräisin oleva suosittu CBD-juoma on nyt matkalla 
Kanadan markkinoille, ja se on valmis resonoimaan niiden kuluttajien 
keskuudessa, jotka haluavat nauttia pieniannoksisista THC-
virvoitusjuomista. Jen Robinson Lockwood, St. Peter’s Spiritsin
markkinointijohtaja, toteaa: "Green Monké tarjoaa kokeneille ja 
kannabiksesta kiinnostuneille kuluttajille vaihtoehdon alkoholille ja 
energiajuomille kaikkiin juomatilanteisiin."
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Mausteiset Seltzer-juomat 
Smirnoffin Popo Pico Seltzer -juomapakkaus tasapainottaa makeutta ja maustetta

Smirnoffin Popo Pico Seltzer -juomapakkaus tasapainottaa mausteisia ja makeita makuja neljällä ainutlaatuisella maulla: Mango Chili, Ananas Jalapeno, Spicy Tamarind ja Spicy
Margarita. Nämä korkealuokkaiset mallasjuomat on puettu kirkkaisiin tölkkeihin, jotka vangitsevat sisällä olevien makujen hengen. Nämä Smirnoffin seltzerit, jotka on täytetty 
ilmeikkäillä kuvioilla ja ainutlaatuisilla mauilla, lisäävät virkistystä kategoriaan, jota perinteisesti hallitsevat makeat yhden hedelmän maut.

Näillä raikkailla seltzer-juomilla brändi todistaa, että "maailma on valmis johonkin rohkeaan, se tarvitsee jotain tuoretta ja maukasta."

Hispanic Heritage -kuukautena Smirnoff tekee yhteistyötä kolumbialaisen laulajan, lauluntekijän ja bisnesmoguli Karol G:n kanssa ja esittelee latinalaisen kulttuurin eloisuutta.
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Intialaiset juomavalmiit kahvit
Coffee a la Jaggery jakaa jalostamattoman luonnollisen makeutusaineen maun

Kimbalan juomavalmiit kahvit, kuten Coffee a la Jaggery, ovat 
herkullinen vaihtoehto perinteisille chai-juomille ja ne valmistetaan 
yksinkertaisista raaka-aineista. Jaggery, jalostamaton luonnollinen 
makeutusaine, joka on suosittu Intiassa, on kahvijuoman keskeinen 
ominaisuus ja se tuo käänteen makeisiin kahvijuomiin.

Kimbalan valmisjuomavalikoimaan kuuluu myös intialaista chaita ja 
kahvia. Quickllyn digitaalisen markkinapaikan kanssa tehdyn 
kumppanuuden ansiosta Kimbala tuo aidon intialaisen maun suoraan 
kuluttajien ovelle. Kimbala-laatikolla asiakkaat voivat valita haluamansa 
tuoteyhdistelmän ja toimitusaikataulun viikoittain, kahdesti tai 
kuukausittain sen mukaan, mikä heidän tarpeisiinsa parhaiten sopii. 
Keskitetty palvelu tarjoaa eteläaasialaisen ja intialaisen keittiön 
herkkuja, kuten päivittäistavaratuotteita, ateriasarjoja, tiffinejä ja paljon 
muuta.
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Uudelleensuljettavat kannabisjuomat 
CanReseal on täysmetallinen ratkaisu kannabisjuomien pakkauksiin

Tulevassa Cannabis Drinks Expossa (7/2022) San Franciscossa 
Kaliforniassa Canovation esittelee innovatiivista kannabisjuomien 
pakkaustekniikan. Täysin kestävää ja uudelleensuljettavaa vaihtoehtoa 
tölkkijuomapakkauksille kuvataan "ensimmäiseksi täysmetalliseksi 
teknologiaksi, joka lisää kierteet kaikkiin kaupallisesti saatavilla oleviin 
minkä tahansa tuotteen tölkkeihin". Yksinkertainen, kannettava ja 
hyödyllinen annosten hallintaan. CanReseal on ratkaisu 
kannabisjuomille, joka on ilmatiivis, täysin suljettava ja 
ympäristöystävällisempi vaihtoehto kertakäyttöiselle muoville.

Sen lisäksi, että CanReseal on hyödyllinen kannabisjuomien 
pakkauksissa, alkoholipitoisissa ja alkoholittomissa juomissa, se voi 
auttaa pitämään myös muun tyyppiset tuotteet tuoreina, mukaan lukien 
kaikki lemmikkieläinten ruoasta ja maalista välipaloihin ja 
kauneustuotteisiin. Täysin uudelleensuljettavien tölkkien 
käyttöönotosta Canovation toteaa, että ratkaisu ei häiritse olemassa 
olevaa infrastruktuuria tai toimitusketjun toimintaa.
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Kosmiset marjanmakuiset juomat 
Applebee's esittelee ainutlaatuisen MTN DEW "Dark Berry Bash" -maun

Amerikkalainen rento ruokaketju Applebee's on tehnyt yhteistyötä PepsiCo:n kanssa ja julkaissut "MTN DEW Dark Berry Bashin", upouuden, eksklusiivisen MTN DEW -maun, joka kutsuu 
"surffaamaan galaktisia makeuden ja virkistyksen aaltoja".

Kokeellinen maku yhdistää sinistä vadelmaa ja karhunvatukkaa MTN DEW:n tunnusomaiseen sitrussekoitukseen luoden ainutlaatuisen, "galaksien välisen" makuelämyksen. "Applebee's
jakaa intohimomme innovaatioihin ja makuihin, mikä tekee niistä ihanteellisen kumppanin, joka auttaa meitä luomaan tämän uuden ja eksklusiivisen MTN DEW -kokemuksen uskolliselle 
fanijoukollemme", totesi PepsiCo:n markkinointijohtaja Scott Finlow.

Jännittävä uusi MTN DEW -maku, jota tällä hetkellä tarjotaan valikoiduissa Applebee'sissä, julkaistaan 1 500 ravintolassa kaikkialla Yhdysvalloissa lähikuukausina.
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QR-koodikorkit
Nest lé Milo Teen -protei in i juomat  si touttavat  Z-sukupolven kuluttajat  pakkauksen kautta

Nestlé Milo Teen Protein -juomat hyödyntävät SIG:n innovatiivista QR-
koodisuljinratkaisua (One Cap, One Code) nuorten kuluttajien 
houkuttelemiseksi. Erityisesti Z-sukupolveen kohdistettuja 
juomakorkkeja voidaan skannata ja lunastaa pisteitä suositun 
vietnamilaisen Zalo-viestisovelluksen kautta.

Tämän pakkausratkaisun avulla Nestlé on ensimmäinen yritys 
Vietnamissa, joka on ottanut kaiken irti SIG:n One Cap, One Code
-ratkaisusta. Tämä ratkaisu tuo monipuolisuutta QR-koodeihin, jotka 
näkyvät pakkauksen ulko-osassa sekä piilossa sulkimen sisällä. Tämä 
tarkoittaa, että tiettyihin koodeihin pääsee käsiksi vasta sen jälkeen, kun 
kuluttajat ovat ostaneet ja avanneet tuotteen pakkauksen. Teini-ikäisiä 
kannustetaan skannaamaan aamiaisjuomien QR-koodinsa klo 6.00–
10.00 välillä ja kutsumaan myös ystävänsä mukaan kampanjaan.
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Kuplivat terveelliset virvoitusjuomat 
R E B B L  P O P i n k a s v i p e r ä i s e t  a i n e s o s a t  v a h v i s t a v a t  i m m u u n i - j a  r u o a n s u l a t u s k a n a v a n  t e r v e y t t ä

REBBL POP on uusi valikoima kuplivia virvokkeita, jotka perustuvat 
kasviperäisiin ainesosiin tukeakseen vastustuskykyä ja 
ruoansulatuskanavan terveyttä. Prebioottiset juomat sisältävät vain 50 
kaloria ja viisi grammaa sokeria, ja ne puhuttelevat ainesosista tietoisia 
kuluttajia, jotka haluavat parempia vaihtoehtoja perinteisille 
virvoitusjuomille. Bonnie Neulight, REBBL:n markkinointi- ja 
innovaatiojohtaja, kommentoi tuotetta "REBBL POP on vastaus 
virvoitusjuomien dilemmaan. REBBL POP:n avulla ei ole enää 
syyllisyyden tunnetta tai maun kaipuuta."

Näitä hauskoja ja terveellisiä juomia löytyy tölkeistä mauilla kuin Root
Beer, Mandarin Orange, Blackberry ja Ginger Lime, jotka kaikki ovat 
sertifioituja luomu-, vegaanisia ja ei-GMO-tuotteita.
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Kierrätettävät pullojen pakkausvaihtoehdot 
'Cap-It' -kierrätettävä kartonginpäällinen on muoviton vaihtoehto

"Cap-It" kierrätettävä kartonki on vaihtoehto muovisille 
pullopakkauksille, joka pitää juomien monipakkaukset turvassa ja 
vähentää samalla muovirenkaiden tai kutistekääreen käyttöä. Pakkaus 
on valmistettu uusiutuvista materiaaleista, ja siihen voidaan printata 
lisäbrändikomponenteilla, jotta tuotteen näkyvyys olisi mahdollisimman 
suuri. Pakkaus on 100 % kierrätettävä, jotta se vastaa paremmin 
kuluttajien tarpeita.

Graphic Packaging Internationalin markkinointi- ja juomakehitysjohtaja 
Roxanne McSpadden puhui uudesta kierrätettävästä "Cap-It" 
-kierrätettävästä kartongista ja sanoi: "Graphic Packagingin laaja 
valikoima kestäviä kartonkisia juomaratkaisuja toimii hyvin useiden 
tölkkien, lasipullojen ja PET-pullojen kanssa. Cap-It on uusin 
innovaatiomme PET-pulloille, joka korvaa perinteiset muoviset 
monipakkausratkaisut, kuten renkaat ja kutistekalvot. Cap-It takaa 
asiakkailleen 100 % kierrätettävän pakkauksen, joka tukee kiertotaloutta 
tarjoamalla kuituja, jotka voivat kiertää useita kertaa kierrätysketjun 
läpi uusiin pakkauksiin."
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Immuniteettia vahvistavat mehujuomat 
Uncle Matt in  orgaaninen Ult imate Immune -juoma on maukas tapa nautt ia  vi tamiineja

Immuniteettia tukevien tuotteiden suosio on kasvanut, kun yhä 
useammat kuluttajat etsivät tapoja parantaa päivittäistä terveyttään 
ja hyvinvointiaan. Tämän myötä markkinoille tulee uusia tuotteita, 
kuten Uncle Matt's Organic Ultimate Immune -juoma.

Juoma on appelsiinimehujuoma, joka sisältää 300 % päivittäisestä 
suositellusta C-vitamiiniannoksesta annosta kohti sekä on myös oiva 
sinkin lähde. Juoma valmistetaan appelsiinimehun ja seljanmarjan 
sekoituksesta, ja se tulee suuressa perheystävällisessä 1,5 
litran pullossa.

Markkinointi- ja innovaatiojohtaja Susan McLean selitti uutta Uncle
Matt's Organic Ultimate Immune -juomaa ja sanoi: "Äitinä etsin vielä 
enemmän tapoja luonnollisesti vahvistaa perheeni immuuniterveyttä 
tänä ennennäkemättömänä aikana, ja kiertelin jatkuvasti takaisin näihin 
vahvasti todistettuihin ainesosiin: C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Nämä 
kolme vitamiinia – yhdessä antioksidanttisen seljanmarjan kanssa –
ovat äärimmäisen tehokkaita vastustuskyvyn tukemisessa. Olemme 
todella innoissamme voidessamme tarjota Uncle Matt's Organic
Ultimate Immune -tuotetta suoraan meidän perheeltä sinulle."
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Hyvinvointivesijuomat
PepsiCo:n Driftwell auttaa rentoutumaan ja nukkumaan

Driftwellin paranneltu vesijuoma on PepsiCo:n uusi tuote, joka tarjoaa kuluttajille tavan rentoutua ja mahdollisesti nauttia paremmasta unesta. Tuotteeseen on infusoitu 200 mg L-
teaniinia ja magnesiumia. Juoma on hyvinvointiin keskittynyt virkistyskeino. Juomasta voisi tulla keskeinen osa keskivertokuluttajan rutiinia, kun hän haluaa rentoutua stressitason 
noustua.

Pepsin Pohjois-Amerikan juomayksikön innovaatio- ja kyvykkyysjohtaja Emily Silver puhui uudesta Driftwellin parannetusta vesijuomasta ja sanoi: "Luulen, että lanseeraamme tämän 
aikana, jolloin kuluttajilla on kiinnostusta tällaisiin tuotteisiin enemmän kuin aiemmin. Tieteellisestä näkökulmasta katsottuna uskallamme vannoa L-teaniinin nimeen. Erityisesti 
kliinisissä tutkimuksissa on todisteita sen toimivuudesta."
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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.

TRENDS

LAB8 Trends | Mitä tarjoamme?

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


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 ➤

TRENDS

https://www.haaga-helia.fi/fi/trends
http://www.haaga-helia.fi/en/lab8
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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. 

JOUKKOISTAMINEN
FILTTERÖINTI IHMINEN + TEKOÄLY   

KURATOIVAT

240 000 ”metsästäjää”
3,5 miljoonaa fania

Ideapankki #1
400 000 Ideaa

3 miljardia katselukertaa
150 miljoonalta ihmiseltä

Ihmisneuvonantajat
+ Tekoäly

Räätälöityjä oivalluksia
& mahdollisuuksia

TrendHunterin kuratoinnin jälkeen Haaga-Helian Hospitality-kehityspaneeli arvioi trendit ja niiden näkyvyyden 
Suomessa. 
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