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• HKI KEMIST -brändin tarina
• Moodboard
• Tuoteperhe ja tuotteiden ominaisuudet
• Kohderyhmä & esimerkkikäyttäjä
• Myyntiargumentti
• Jakelukanavat
• Markkinat
• SWOT-analyysi
• Kilpailijat

HKI KEMIST on kahden helsinkiläisen kemistin perustama kosmetiikka yritys, jonka tuotekehityksen ytimessä ovat puhtaat luonnossa esiintyvät alkuaineet.
HKI KEMIST:in tuotteet perustuvat ihoa luonnollisesti
hoitaviin ja korjaaviin alkuaineisiin ja niiden ominaisuuksiin.
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TUOTTEET & OMINASUUDET
Tässä markkinointisuunnitelmassa käsitellään HKI
KEMIST:n ongelmaiholle suunniteltua tuoteperhettä.
Tuoteperheeseen kuuluu kolme eri alkuaineeseen perustuvaa tuotetta; Carbonium face wash, Zincum skin
serum & Magnesium moisturizer.
CARBONIUM - face wash
Aktiivihiilestä valmistettu kasvoperuaine puhdistaa
ihon pinnalta epäpuhtauksia, joita iho erittää, sekä likaa ja saasteita joita iholle kertyy ympäristöstä. Tuotteen hiilijauhe kuorii kevyesti ihon pinnalta kuollutta
ihosolukkoa ja imee samalla iholle kertynyttä kuonaa
ja kemikaaleja.

ZINCUM - skin serum
Sinkistä valmistettu iho seerumi auttaa ihoa toipumaan erilaisista vaiurioista kuten aknen aiheuttaista
tulehdustiloista. Sinkkiä tarvitaan iho-ongelmissa,
kuten aknessa, ruusufinnin hoidossa ja psoriaasissa.
Se on osallinen kollageenin muodostuksessa ja A-vitamiinin toiminnan tukena.
MAGNESIUM- skin moisturizer
Magnesiumista valmistettu ihon kosteusvoide auttaa
ihosolujen aineenvaihdunnassa ja ennaltaehkäisee
väsymyksen merkkejä. Magnesiumilla on merkittävä
rooli myös stressin aiheuttamien iho-ongelmien ennaltaehkäisyssä ja korjaamisessa.

KOHDERYMÄ
HKI KEMIST:n kohderyhmää ovat 30-45-vuotiaat kaupungeissa asuvat korkeasti koulutetut miehet. Tulotaso kohderyhmällä on keskiarvoa korkeampi. Kohderyhmä on erityisen
kiinnostunut hyvinvoinnistaan sekä pitää huolta ulkoisesta
olemuksestaan. Kohderyhmä arvostaa luonnonmukaisuutta,
mutta suosii ensisijaisesti tuotteiden toimivuutta. Kohderyhmä
on valmis maksamaan ihonhoidon tuotteista ja suosii yleisesti
high end-tuotteita.
ESIMERKKIKÄYTTÄJÄ - MATIAS (41v. Göteborg)
Ruotsalainen Matias työskentelee toimitusjohtajana uudessa digitaalisen markkinoinnin start up-yrityksessä. Persoonana hän on tiedonjanoinen ja kiinnostunut tietämään ajankohtaisista innovaatioista sekä
trendeistä. Työviikot ovat pitkiä ja edustaminen erilaisissa tilaisuuksissa
on tärkeässä osassa hänen työtään. Vapaa-aikaa on vähän, joten hän
haluaa optimoida ajan käyttönsä kaikessa. Hän nauttii urheilusta ja
käyttää mahdollisuuksien mukaan kaiken vapaa-ajan urheillen; kuntosali, golf ja jääkiekko. Hänen perheeseensä kuuluu yrittäjävaimo, joka
jakaa samanlaisen arvomaailman Matiaksen kanssa. Matiaksella on
ollut ongelmia ihon kanssa. Hänellä ei ole aikaa tai halua murehtia
ihostaan, vaan on valmis maksamaan toimivista tuotteista.

“purely scientific skincare”

HKI KEMIST:n perustaneiden kemistien tavoite on
alusta asti ollut kehittää tuotteita, jotka perustuvat
puhtaisiin alkuaineisiin. Tuotteissa ei käytetä synteettisiä ainesosia vaan kaikki tuotteissa käytetyt alkuaineet johdetaan suoraan luonnosta.
HKI KEMIST kehittää tuotteensa mahdollisimman
puhtaiksi aina yhteen alkuaineeseen tukeutuen. Tunnistamalla iho-ongelmat ja hoitamalla niitä oikeilla
alkuaineista johdetuilla tuotteilla saadaan aikaan
ihon tasa-paino ilman ylimääräisiä kemikaaleja.
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VERKKOKAUPPA (ensisijainen)
• Yrityksen omat verkkosivut
• Mahdolliset jälleenmyyjät verkossa
APTEEKIT - KIVIJALKA
• Apteekkiketjujen kosmetiikkaosastot
• Kosmetiikan jälleenmyyjät, tavaratalot
• Kosmetologien ja ihotautilääkärien vastaanotot

MARKKINAT
Globaalissa miesten kosmetiikkamarkkinassa ihon hoidon tuotteet kattavat yli 40% koko markkinasta. Nykyisessä markkinassa markettituotteilla on vahva jalansija,
mutta luonnollisia ainesosia sisältävien tuotteiden arvostus nousee koko ajan. Tämä tarkoittaa, että ainoastaan
hinta ja helppous eivät ole enää mieskuluttajien ainut
ostomotiivi.
Markkinoinnin ja ostokanavan kehityksen näkökulmasta
on tärkeää panostaa verkkomyyntiin. Kuluttajat etsivät
tietoa tuotteista internetistä ja hyödyntävät matkapuhelimia sekä sosiaalista mediaa yhä enemmän osana ostoprosessia. Tämä näkyy esim. vaikuttajamarkkinoinnin
suurena suosiona.
Tavoitteena on löytää uskollinen asiakaskunta Länsi-Euroopan sekä Aasian suurkaupungeista. HKI KEMIST
pyrkii hyödyntämään suomalaista alkuperäänsä sekä
tuotteiden puhtaita ainesosia markkinoinnissa.
Lähde:https://marketersmedia.com/mens-skincare-products-market-to-hit-us-10-bn-by-2019-end-reports-fmi/88934618

SWOT-ANALYYSI
STRENGHTS
• Tieteellinen tutkimus tuotekehityksessä ja sen
hyödyntäminen markkinoinnissa
• Tuotteiden puhtaat ainesosat
• Erilaisille ihotyypeille kehitetyt helposti käytettävät hoitotuotteet

WEAKNESSES
• Iho-ongelmille suunnitellut tuoteperheet kaventavat kohderyhmää (ei yhtä kaikki kattavaa)
• Brändin heikko tunnettuus

OPPORTUNITIES
• Yhteistyö kosmetologien ja ihotautilääkärien
kanssa
• Verkkokaupan vierelle vahva edustus erilaisiin
apteekkiketjuihin

THREATS
• Erittäin kova kilpailu markkinaosuuksista voi tarkoittaa sitä, että markkinointibudjetti ei ole riittävä.
• Sijoittajien puute.
• Koronan aiheuttama lama ja sen vaikutus kulutukseen. Suora vaikutus kasvumahdollisuuksiin.

KILPAILIJAT
VICHY - Lorealin omistama ihonhoitojätti, jota myydään maailmanlaajuisesti apteekeissa. Erilaisia tuotesarjoja erilaisiin iho-ongelmiin. Kohdennettu sekä
naisille että miehille.
Oslo Skin Lab - tutkimukseen perustuvat tuotteet,
joilla hoidetaan ihoa sisältäpäin. Vahva näkyvyys
vaikutajamarkkinoinnin kautta. Kohderyhmänä naiset, mutta hyvä esimerkki tieteellisestä lähestymisestä
brändin rakennukseen.
Dermalogica - apteekkien ja kosmetologien myymä
ihonhoitosarja. Hintatasoltaan kallis. Ihotautilääkärien kehittämä. Kohdennettu sekä naisille että miehille.

