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2022

trendi
katsaus
Mitä tänä vuonna tehdään?

Vuosi on vaihtunut ja vuodesta 2022 on
tulossa erilainen monella eri tavalla.
Maailman konttiliikenne aiheuttaa edelleen
suuria ongelmia, satamat ovat ruuhkautuneita
ja raaka-ainepula on suuri.
Mutta miten tämä vaikuttaa meihin elintarvikealan toimijoihin Suomessa ja mitä kuluttajat
odottavat meiltä?
Keräsimme
teille neljä isompaa trendiä,
joihin kannattaa tutustua. Nämä trendit
tulevat olemaan vahvasti näkyvillä tänä
vuonna!

Visuaalisuus

makuelämykset, some,
brändäys
Visuaalinen ilme tekee brändistäsi tunnistettavan,
herättää kohderyhmissäsi toivottuja mielikuvia
ja tuo brändillesi yleistä uskottavuutta. Nyky
maailmassa, kun sosiaalinen media on isossa
roolissa, on myös visuaalinen ilme erittäin tärkeä.
Rakastamme kaunista, se luo silmänruokaa ja
kaikkia kauniita asioita halutaan jakaa myös muille.
Se, mikä näyttää hyvältä, ei tarkoita, että se
olisi vaikeaa, eikä vie sen enempää aikaa.
Luota visuaalisen ilmeen voimaan ja tee
omasta brändistäsi houkuttelevan näköinen.
Ole rohkea, panosta laadukkaisiin tuotteisiin,
luo makuelämyksiä ja rakenna konsepti,
joka jää kuluttajien mieleen maullisesti ja
ulkonäöllisesti.
Uskomme, että ulkonäkö saa asiakkaan tekemään
ensimmäisen ostopäätöksen ja maku saa hänet
palaamaan.

Vastuullisuus
hyvinvointi

Viime ajat ovat saaneet meidät kaikki kiinnittämään
huomiota omaan terveyteemme ja pohtimaan
elämäntapojamme. Suosimme terveellisiä ja
ympäristöystävällisiä tuotteita ja vastuullisuuden
rooli on tämän myötä noussut yrityksissä
aina alkuperää myöten.
Jopa 56% suomalaisista välttää tuotteita sellaisista
yrityksistä, joilla on heikko vastuullisuusprofiili.
Kuluttajat haluavat ostaa kokonaisuuden, jossa
sekä tuote, pakkaus ja brändin avoimuus on
loppuun asti mietitty ja ilmastonjälki huomioitu. Suurin osa suomalaisista kuitenkin kokee, että
ilmastonjälki on vaikea tunnistaa, jos yritys on heille
tuntematon. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että
yritykset tuovat esiin vastuullisuus asioita, jotta
kuluttajien luottamus yritystä kohtaan kirkastuu.
Miten vastuullisuus näkyy sinun yritysprofiilissasi, tuleeko se tarpeeksi näkyville kuluttajien
silmissä?

Vegaanisuus

kasvikunnan tuotteita,
vaihtoehtoja löytyy
Vegaanisuus on ollut vahvasti läsnä jo monia
vuosia ja tänä vuonna ennusteet kertovat sen,
että kuluttajat tulevat suosimaan kasvikunnan
tuotteita vielä entistä enemmän.
Kuluttajien tietämys on noussut ja erityisesti
nuorempi sukupolvi odottaa saavansa vegaanisia
vaihtoehtoja sekä ravintoloista että kaupan hyllyiltä.
Vegaaninen valikoima on vuosien aikana kasvanut
ja tänä päivänä löytyy erittäin paljon raaka-aineita,
joita pystyy korvaamaan vegaanisella vaihtoehdolla.
Eikä makueroa enää ole huomattavissa!
Tuoreissa tutkimuksissa tuli esille, että suomalaisille
hyvä maku ja rakenne olivat tärkeimmät ominaisuudet. Kalliimpi hinta ei enää ole syy pelätä
vegaanisien tuotteiden lisäämistä markkinoille.

Artesaani

hygge, tekstuuri,
vaivattomuus
Hygge on norjan- ja tanskankielinen sana, jolla
tarkoitetaan mukavuuden ja kodikkuuden
tunnetta, eli juuri sitä mitä nykypäivänä halutaan
omasta arjesta. Suositaan aitoja makuja, haetaan
eri tekstuureja ja arvostetaan kotimaisuutta.
Kotikokkaajien määrä on viime aikoina noussut
merkittävästi ja halu tehdä kaikki käsin on kasvanut.
”Artesaani” sana on tästäkin syystä
saanut
entistä
suuremman
merkityksen.
Haluamme muistuttaa teitä omasta osaamisestanne ja haastaa teitä keksimään uusia
Hygge elämään sopivia tuotteita markkinoille.
Mitä haluaisit viikonlopuksi tuoda kotikeittiöön?
Ole se, joka tuo juuri sitä kaupan- ja leipomon
hyllyille! Onko se juureen leivottu pizzataikina vai pakastettu cookietaikina kotiin
viimeisteltäväksi, it’s up to you!

