Hyvät suomalaiset Käsityön taitajat,

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 19e/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 yläkerrassa on valokuvaamo, joka hoitaa myös myynnissämme olevien tuotteiden
tuotekuvaukset.
Markkinoimme liikettämme monin eri tavoin, sosiaalisessa ja painetussa mediassa sekä
tapahtumissa ja erilaisin tempauksin. Toimintaamme sitoutuneita myyjiä on tällä hetkellä jatkuvasti
noin 25kpl 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.

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 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

