Hyvät suomalaiset Käsityön taitajat,

Vuokrasopimus on allekirjoitettu ja liiketilan remontointi on alkamassa. Avaamme siis Saloon myymälän,
jossa taidokas suomalainen käsityö kohtaa käsityötä arvostavan asiakaskunnan. Tavoiteenamme on avata
myymälän ovet toukokuun loppuun mennessä. Myymälä sijaitsee osoitteessa Helsingintie 2 eli n. 50
metrin päässä Salon torista. Tori aktivoituu toden teolla vapun jälkeen ja Salon kuuluisat torstai-illan
iltatorit, jotka vetävät tuhansia kävijöitä alkavat 1.6.
Tavoitteenamme on tarjota kohtuuhintainen markkinapaikka käsityöläisille, jotta myös tarjottavat tuotteet
olisivat asiakkaille kohtuuhintaisia. Emme halua polkea käsityön hintaa, emmekä tekijän työstään saamaa
korvausta, vaan pyrimme löytämään tasapainon. Tuotteet tulee olla tehty käsitöinä, koneellista tuotantoa
emme liikkeeseemme toivo. Haluamme tarjota asiakkaille mahdollisimman laajan valikoiman erilaisia
tuotteita. Sen takia samantyylisten käsitöiden yhtäaikaista valikoimaa myymälässä, voimme joutua
rajoittamaan. Tämä on myös käsityöläisten etu.
Näin se toimii. Käsityöläiset, pienet ja isommat, saavat tuotteensa myymäläämme vuokraamalla
myyntitilaa. Myyntila vuokrataan pääsääntöisesti "hyllymetreinä", 19e/metri/kk (sis. Alv). Tekijät tuovat
tuottensa meille ja määräävät myyntihinnan. Me asettelemme tuotteet esille, esittelemme, myymme ja
markkinoimme niitä ja tilitämme kunkin kuukauden jälkeen myynnin vähennettynä välityspalkkiollamme
19% kokonaismyynnistä (sis. Alv). Myynti tapahtuu välitysmyyntinä.
Myyntilamme yläkertaan tulee riittävän hyviin, kohtuuhintaisiin tuotekuvauksiin keskittyvä
valokuvaamo, joka hoitaa myös myynnissämme olevien tuotteiden tuotekuvaukset. Julkaisemme tuotteita
myös tulevassa verkkokaupassamme. Verkkokaupasta tulevat tilaukset hoidamme yhtä ammattitaitoisesti
kuin liikkeemmekin. Verkkokaupan roolin näemme kuitenkin enemmän näyteikkunana, kuin
myyntikanavana, sillä kokemuksemme mukaan suomalainen käsityö myydään parhaiten sillä, että asiakas
näkee ja tuntee tuotteen fyysisesti.
Tulemme markkinoimaan liikettämme monin eri tavoin, sosiaalisessa ja painetussa mediassa sekä
tapahtumissa ja erilaisin tempauksin. Erityisesti iltatoriaikaan jalkaudumme torille mainoksin ja
"banderollein". Pop-up tyyppinen myyntipisteemme kiertää kauppojen edustoilla ja erilaisissa
tapahtumissa. Tavoitteena jalkautumisella on ensisijaisesti tietoisuuden lisääminen liikkeemme
olemassaolosta ja sitä kautta asiakasmäärän lisääminen.
Toimintaamme sitoutuneita myyjiä on tällä hetkellä 4 kpl ja uusia myyjiä ilmaantuu koko ajan.
Nyt on aika jakaa tarinaamme ja jos olet käsityön tekijä, ilmoittautua mukaan tarinan rakentamiseen.
Yksin suomalaisen käsityöläisen on vaikea saada leipänsä ansaittua! Me tiedämme, kuinka paljon
osaamista Suomessa on jaettavana ja haluamme nähdä tämän osaamisen arvostuksen nousevan.
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Taustaa meistä
Olemme käsityötä ja yrittäjyyttä arvostava avopari. Noin pari vuotta olemme työskennelleet eri tavoin
käsityön parissa ja viimeisen vuoden olemme valmistaneet, myyneet ja markkinoineet omia,
Omppurinteen tuotteita (omppurinne.fi) markkinoilla ja tapahtumissa.
Tanja on tulevan myymälän sielu ja tehopakkaus. Rohkea kokeilemaan ja heittäytymään täysillä mukaan.
Ammattivalokuvaajana Tanjalla on myös kokemusta yrittäjänä toimimisesta - iloineen ja haasteineen.
Tanjan ihmisläheinen olemus on osoittautunut markkinoilla korvaamattomaksi myynnin edistäjäksi.
Tanja ideoi ja kehittää jatkuvasti myös uusia tuotteita - kokeilematta ei voi tietää, mistä asiakkaat pitävät!
Late on taas markkinoinnin ammattilainen. Pitkän uran myynnin ja markkinoinnin parissa tehneenä, tuo
hän yritykselle korvaamatonta osaamista. Numeroiden ja erilaisten laskukaavojen parissa Late viettää
helposti useamman tunnin! Laten hellässä huomassa ovat yrityksemme kaikki paperi ja laskutusasiat.
Irtautuessaan numeroista Late suuntaa kulkunsa verstaalle, jossa hänen käsissään syntyy kauniita puisia
luomuksia. Tilaustuotteemme ovat pääasiassä hän kättensä tuotteita. Melkoinen moniosaaja, vai mitä?
Tavoitat meidät:
Puhelimitse 040-5260398
Sähköpostilla info@omppurinne.fi
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