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Opinnäytetyön tavoitteena oli analysoida Glamlin-kosmetiikkakonsultaatiopalvelun 
kansainvälistymisen ja liiketoiminnan laajentamisen mahdollisuuksia Englannin mark-
kina-alueelle. Teoreettisessa viitekehyksessä käsiteltiin laaja-alaisesti kansainvälisty-
mistä, siinä huomioitavia asioita ja Englantia markkina-alueena. Kansainvälistymisen 
kannalta kilpailun tärkeät osa-alueet tuotiin myös esille. Kolmesta valitusta pääkilpai-
lijasta tehtiin kilpailija-analyysit. Lisäksi toteutettiin kuluttajakysely, jonka avulla 
selvitettiin kauneusboksipalveluiden suosiota Englannissa sekä kuluttajien kiinnostusta 
suomalaisiin kosmetiikkatuotteisiin ja Glamlinin kaltaiseen palveluun. 
 
Kilpailija-analyysi toteutettiin SWOT-mallia hyödyntäen, joka tehtiin kolmen avainkil-
pailijan verkkosivuja ja verkossa tapahtuvaa viestintää tarkastellen. Yhteistyöyritys 
Glamlinin heikkoudet ja vahvuudet analysoitiin SWOT-mallilla suhteessa kolmeen pää-
kilpailijaan. Analyysien tuloksena luotiin kokonaiskuva pääkilpailijoista ja Glamlinin 
kyvystä vastata markkinoilla olemassa olevaan kilpailuun. Lisäksi arvioitiin kehitystoi-
met tavoitteen saavuttamiseksi. Kuluttajakysely toteutettiin verkkolomakkeen muo-
dossa englantilaisille, kauneudesta kiinnostuneille ja kosmetiikkaa aktiivisesti käyttä-
ville kuluttajille. Kyselyn tuloksista todettiin, että kuluttajat kaipaavat henkilökohtai-
sempaa ja tarkemmin personoitua palvelua sekä heidän tarpeisiinsa yksilöllisemmin 
vastaavia yllätyspaketteja. 
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The purpose of this Bachelor’s thesis was to examine cosmetic consultation service 
Glamlin’s opportunities for internationalisation and expanding business to the English 
market. The theoretical framework discussed widely internationalisation issues and 
England as a market area. Subareas of competition important for internationalisation 
were also added. In addition, a consumer survey was conducted with the purpose of 
examining the popularity of beauty box subscription services in England as well as con-
sumers’ interest in Finnish cosmetic products and services similar to Glamlin’s. 

The competitor analysis was implemented using a SWOT analysis, which was done by 
viewing the three key competitors’ web pages and online communication. Cooperat-
ing company Glamlin’s weaknesses and strengths were analysed with a SWOT analysis 
in relation to the three key competitors.The analysis reveals the general view of the 
main competitors and Glamlin’s abilities to answer to the existing competition on the 
market. In addition development activities to achieve the target were assessed. The 
consumer survey was carried out through an online form among English consumers 
who were interested in beauty care and who were active users of cosmetics. The re-
sults show that consumers wish for personal and more specifically personalized ser-
vices as well as surprise boxes that meet more individually their needs. 
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1 Johdanto 

Erilaiset kosmetiikkakonsultaatiopalvelut sekä kosmeettisia tuotteita sisältävät yllätysboksit 

ovat olleet jo pitkään pinnalla ja niistä on muodostunut laaja trendi kosmetiikkamarkkinoilla. 

Kuluttajia houkutellaan palvelun käyttäjiksi sen yllätyksellisyyden ja helppouden lisäksi myös 

takana toimivien ammattilaisten ja heidän ammattitaitonsa avulla. Kansainvälisillä markki-

noilla kyseisiä palveluita on lanseerattu paljon ja myös Suomessa personoitujen kosmetiikka-

boksien trendi on selvässä kasvussa.  

Työn toimeksiantajana toimii Boxie Oy, johon kuuluva kosmetiikkakonsultaatiopalvelu Glamlin 

on yhdistänyt taitavasti vähittäiskaupan tarjonnan, alan ammattilaisten asiantuntijuuden sekä 

keinoälyn. Glamlinin avulla jokaisella on käytössään henkilökohtainen konsultti, joka takaa 

yksilölle räätälöidyn palvelun ja tuotteet. Työssä tarkastellaan Boxie Oy:n alla toimivan Bette 

Boxin kaltaisia avainkilpailijoita Iso-Britannian, myöhemmin tekstissä Englannin, markkinoilla, 

sillä vastaavanlaisia toimijoita kyseisellä markkina-alueella on useita.  

Työn tarkoituksena on toteuttaa kilpailija-analyysi Glamlin- kosmetiikkapalvelulle, jotta toi-

meksiantajalla olisi kattava käsitys Englannin markkinatilanteesta vastaavanlaisten palvelui-

den osalta ja palvelun vieminen uudelle markkina-alueelle olisi helpompaa. Toimeksiantajan 

mahdollista markkinaosuutta selvitetään kilpailija-analyysin avulla tutkien jo alalla toimivien 

palveluiden tarjontaa, levikkiä ja suosiota. Aihe on toimeksiantajalle ajankohtainen, sillä 

Glamlin- palvelu pyritään kansainvälistämään lähitulevaisuudessa Englannin ohella myös Ruot-

siin ja Saksaan. 

Työn teoriaosuuden tarkoituksena on käsitellä kansainvälistymisen kannalta tärkeitä osa-alu-

eita. Siinä käsitellään kosmetiikkamarkkinoiden vallitsevia trendejä, jotka vaikuttavat merkit-

tävästi kyseisen kosmetiikkapalvelun räätälöintiin. Työssä avataan kansainvälistymisen ja kil-

pailun keskeisiä käsitteitä, mutta teoriaosuuden pääpaino siirtyy kilpailija-analyysiin, jossa 

määritellään Glamlinin 3 merkittävintä kilpailijaa ja laaditaan SWOT-analyysi. Se perustuu kil-

pailijaseurantaan verkossa ja sosiaalisen median alustoilla, jonka avulla analysoidaan tuote-

tarjonnan ja hintatason lisäksi kilpailijoiden markkinointiviestinnässä käyttämiä menekinedis-

tämiskeinoja. 

Työssä toteutettavan kyselyn avulla pyritään kartoittamaan Englannissa asuvien, kauneudesta 

ja kosmetiikasta kiinnostuneiden kuluttajien kiinnostusta boksipalveluihin sekä mielenkiintoa 

uutta konsultaatiopalvelua kohtaan. Kyselyssä kartoitetaan myös kuluttajien kiinnostusta suo-

malaisia brändejä ja tuotteita kohtaan. Näin toimeksiantajalla on mahdollisuus tunnistaa oma 

kilpailukykynsä uusilla markkinoilla niin, että jo olemassa olevat vahvat osa-alueet osattaisiin 

hyödyntää sekä toiminnan aloittaminen ja markkinointitoimenpiteet olisivat mahdollisimman 

tehokkaita.  
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2 Toimeksiantaja Boxie Oy: Bette Box ja Glamlin 

Boxie Oy on kosmetiikkamarkkinoilla toimiva suomalainen yritys, joka tarjoaa kosmetiikka-

boxi-palveluita Suomessa. Boxie Oy perustettiin vuoden vaihteessa 2016-2017 kolmen ystävän 

toimesta. Samaan aikaan he ostivat Sanoma Media Finlandilta liiketoiminnan, joka kulki silloin 

nimellä Livbox. Kyseiset kolme ystävää olivat olleet mukana perustamassa Livboxia Sanoma 

Medialle vuonna 2012, jolloin idea sai alkunsa ulkomailla jo toimivista kauneusboksipalve-

luista. Tämä palvelu haluttiin tuoda myös Suomeen. Livboxin nimi vaihdettiin tilaajille järjes-

tetyn äänestyksen tulosten perusteella Bette Boxiksi ja se on nykyään Boxie Oy:n menestys-

palvelu. Bette Box on kuukausittain tilaajien kotiin ilmestyvä kauneuspaketti. Palvelu toimii 

lehtitilauksen lailla siten, että tilaajille postiin ilmestyy paketti, jonka sisältö ei ennen avaa-

mista ole tiedossa. Paketti sisältää valikoituja kosmetiikkatuotteita perustuotteista uutuuksiin 

ja sisältö vaihtelee kuukausittain. Bette Boxin alla toimii myös Bette Beauty, joka on yrityk-

sen blogi/verkkolehti. Siellä julkaistaan kauneusartikkeleita, kauneusvinkkejä sekä tutoriaa-

leja eli opastusvideoita. (Bette Box 2016; Vuorenmaa 2018.) 

Glamlin on Boxie Oy:n uusin palvelu, joka syntyi vuonna 2017 estenomiopiskelijan idean poh-

jalta. Se on vasta aloittanut toimintansa Suomen markkinoilla. Glamlinin idea ja periaate on 

yhdistää asiantuntijaosaaminen, vaivaton ostokokemus, yllätyksellisyys ja uusin teknologia, 

tarjotakseen yksilöityä palvelua sekä persoonallisen palvelukokemuksen. Suomessa Glamlin on 

yksi ensimmäisiä kauneuspalveluita, joka yhdistää nämä kolme osa-aluetta, jotta kosmetiikan 

ostaminen, yllätyksellisyys ja asiantuntijan neuvot olisivat saatavilla myös verkossa ja kotiin 

tilattuna. Kyse on siis palvelusta, joka on perinteisestä kosmetiikkaboksipalvelusta uudempi 

versio, jossa asiakas pääsee verkossa keskustelemaan ammattilaisen kanssa oman yllätysbok-

sinsa sisällöstä. Ammattilainen kysyy, kuuntelee ja kartoittaa asiakkaan tarpeet, toiveet sekä 

arvot ja niiden avulla valitsee asiakkaalle lähetettävään boksiin 6-8 tuotetta. Boksin sisältö on 

siis silti asiakkaalle yllätys, mutta sen sisältämät tuotteet on erityisesti kohdennettu vastaa-

maan asiakkaan erityistarpeita ja -toiveita esimerkiksi ihonhoidossa, meikeissä tai hiustuot-

teissa. 

Konsultaation tukena toimii myös tekoälyteknologia, jonka avulla luodaan kuluttajalle kau-

neusprofiili. Sen luominen onnistuu kuluttajan toimesta netissä, mutta konsultoiva ammatti-

lainen lisää yksityiskohtaisempaa tietoa palveluun. Tekoälyssä toimii algoritmi, joka syötetty-

jen tietojen perusteella suosittelee kuluttajalle oikeanlaisia tuotteita. Palvelun teknologisesti 

kehittyneiden algoritmien avulla asiakas saa sitä parempia suosituksia, mitä enemmän algorit-

mit oppivat asiakkaasta ja hänen preferensseistään eli mitä enemmän tietoa järjestelmään 

syötetään. Sen vuoksi käytetään myös konsultin keräämiä yksityiskohtaisempia tietoja. Näin 

kuluttajan on asiantuntijatuen lisäksi myös helppo käydä itse tarkastelemassa suosituksia ja 

tuotteita, jotka hänelle sopisivat. Tulevaisuudessa Glamlinin toimintaa halutaan kehittää 
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mahdollisimman tehokkaaksi ja vaivattomaksi asiakkaan näkökulmasta katsoen, jotta asiak-

kalle jää itse tehtäväksi mahdollisimman vähän. Tulevaisuudessa pyritään myös siihen, että 

algoritmit pystyisivät suosittelemaan asiakkaalle ennakoivasti tuotteita. Esimerkiksi kuukau-

sittainen shampoo ja hoitoaine tai vuodenajan mukaan vaihdellen eri tuoteryhmiä, kuten ke-

säisin auringolta suojaavaa kosmetiikkaa ja talvella kuivan ja herkän ihon tarpeita vastaavia 

tuotteita. Glamlinin ohella halutaan myös kehittää verkkomyyntiä ja tulevaisuudessa palvelua 

on mahdollista laajentaa verkkokaupalla. Boxie Oy haluaakin viedä Glamlinin palvelukokonai-

suuden uusille markkinoille ja kehittää yritystään kansainvälisesti, avatakseen uusia mahdolli-

suuksia yrityksen kasvulle. (Glamlin 2017; Vuorenmaa 2018.)  

Boxie Oy:n halu viedä Glamlinin palvelukonsepti Englannin, Saksan ja Ruotsin markkinoille on 

luonnollinen siirtymä, sillä Suomen tärkeimpiin kauppakumppaneihin lukeutuu ensimmäisten 

joukossa vieläkin euroalueen maita kuten Saksa ja Ruotsi. Vaikka Kiina ja Venäjä ovat ohitta-

neet Englannin vientimaana, on tilastoista huomattavissa, että sen kauppatase on vuonna 

2016 ollut positiivisella puolella ja kasvussa. (Ulkomaankauppa 2016.) Englannin markkinoilla 

kauneuden ja ihonhoidon tuotteiden kulutus on kasvussa, jonka vuoksi myös Glamlin haluaa 

siirtää toimintansa uudelle potentiaaliselle markkina-alueelle. Erityisesti meikkien sekä iho-

ongelmia ehkäisevien tuotteiden suosio on selvässä nousussa. Kuluttajat ovat tietoisempia esi-

merkiksi aknen aiheuttamista ihovaurioista sekä auringonvalon ikäännyttävästä vaikutuksesta. 

Myös tietoisuus stressin ja ilmansaasteiden haitallisesta vaikutuksesta on laajempaa, mikä saa 

ihmiset kuluttamaan kosmetiikkaa ja panostamaan ennaltaehkäiseviin tuotteisiin. (Beauty and 

personal care in the United Kingdom 2017.) Glamlin tarjoaa konsultin avulla laaditun tuoteko-

koelman, joka on ajankohtainen ja nykyaikainen keino tarjota kuluttajalle räätälöityä palve-

lua mikä vastaa tarkasti juuri yksilön tarpeisiin.  

Englannin valuuttana toimii englannin punta (GBD), jonka vuoksi työssä käsitellyt rahalliset 

määreet määräytyvät punnan mukaan. Punnan arvo on vaihdellut Britannian lähestyvän EU-

eron ja hallituskäänteiden vaikutusten vuoksi. Kauppalehden valuuttalaskimen mukaan tällä 

hetkellä (19.11.2018) 1 GBD = 1.1231475085780391 EUR. Siten yksi punta vastaa pyöristettynä 

1.12 euroa. (Kauppalehti 2018.) 

3 Kansainvälistyminen 

Kansainvälistymisellä tarkoitetaan yrityksessä tapahtuvaa kokonaisvaltaista prosessia, jossa 

kansainvälisen liiketoiminnan osuus tai mukanaolo kansainvälisissä operaatioissa kasvaa. Äijö 

(2008, 41) kuvailee sen olevan myös muutosprosessi, jonka seurauksena yrityksen toiminta 

laajenee kansainvälisille markkinoille. Kansainvälistyminen on määriteltävissä useilla eri ta-

voilla ja sitä voidaan tarkastella monista eri näkökulmista. (Vahvaselkä 2009, 17.) Nykyaikai-

sen informaatiovallankumouksen aikana kansainvälistyminen ei rajaudu enää pelkästään alu-

eellisesti, vaan se kattaa entistä enemmän koko maapallon. Siksi siitä voidaan käyttää myös 

termiä globalisaatio. Digitalisaation vallankumous eli tietotekniikan yleistyminen arkielämän 
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toiminnoissa, on antanut kansainvälistymiselle ja sen kehitykselle sysäyksen eteenpäin kiih-

dyttäen ja helpottaen sitä. Sen avulla yritykset matkaavat kohti entistä laajempia markki-

noita ja yritystoiminnan mahdollisuuksia. (Äijö 2008, 19-20.) 

Digitalisaation vallankumouksen aikana myös kosmetiikan markkinoiden laajeneminen ja tuot-

teiden sekä palveluiden saatavuus on helpottunut. Sen myötä tuotteita ja palveluita on 

helppo tilata verkon kautta muualtakin kuin kotimaasta tai edes Euroopasta. Se on myös yksi 

mahdollinen syy esimerkiksi värikosmetiikan suosion kasvulle, sillä se tuo kauneuden kaikkien 

ulottuville Youtube-videoiden ym. verkkovisuaalien muodossa ja tiedonhankinnan helpottu-

essa. (Teknokemian yhdistys 2017.) Glamlin on huomioinut digitalisaation vaikutukset ja to-

teuttaa palvelussaan verkossa tapahtuvaa konsultaatiota, joka mahdollistaa kansainvälisillä 

markkinoilla toimimisen entistä helpommin. 

3.1 Syitä yritystoiminnan laajentamiselle kansainvälisesti 

Kanasen (2010, 11) mukaan lähes poikkeuksetta ulkomaisille markkinoille siirtymiseen on 

konkreettinen syy, joka on osa yrityksen kehityskaarta. Monet eri tekijät johtavat yrityksen 

päätökseen kansainvälistyä. Kansainvälistymispäätöksen pohjana ovat syyt miksi yritys haluaa 

siirtyä kansainvälisille markkinoille. Ennen päätöstä selvitetään motiivit, markkinakohtaiset 

edellytykset, esteet ja edistystekijät, jotka vaikuttavat yrityksen kykyyn kansainvälistyä. 

(Vahvaselkä 2009, 61.) Vahvaselkä (2009, 61) mainitsee kansainvälistymisen olevan myös luon-

teva osa yrityksen kasvun ja kehityksen strategiaa. Se on looginen tapa laajentaa toimintaa, 

sillä kun tuote tai palvelu on menestynyt kotimarkkinoilla, on sillä mahdollisuus kyetä teke-

mään niin myös ulkomaanmarkkinoilla. Yritys voi aloittaa vientitoiminnan tuotteella ja nykyi-

sin myös entistä useammin palvelulla tai molempien yhdistelmällä, kuten Glamlinin kohdalla 

verkon välityksellä tapahtuen. (Kananen 2010, 11.) 

Syyt uusille markkinoille siirtymiseen voidaan jakaa moneen eri kategoriaan. Yksi tapa jakaa 

syyt on luokitella ne työntö- tai vetotekijöihin. Työntötekijöissä päätöstä ajavat vaikeudet ko-

timarkkinoilla, jolloin halu etsiä parempia mahdollisuuksia muualta kasvaa. Vetotekijöinä toi-

mivat esimerkiksi ulkomaisten markkinoiden houkuttelevat mahdollisuudet, vaikka yritys me-

nestyisi jo hyvin siellä, missä toimintaansa harjoittaa. Yritysten yhteistavoitteen voi kuitenkin 

koota yhdeksi perustavoitteeksi, jonka päämääränä on kansainvälisen kilpailukyvyn paranta-

minen. (Äijö 2008, 21-38.) Kotimarkkinoiden pienuus voi myös luoda yritykselle kansainvälisty-

mispaineen, jolloin se toimii painetekijänä. Nämä painetekijät ovatkin alkuvaiheessa merkit-

tävimpiä ajureita päätökselle siirtyä uusille markkina-alueille. Imutekijät, kuten kohdemark-

kinoiden suuruus ja kasvuennusteet vaikuttavat prosessiin vasta myöhemmässä vaiheessa. 

Useat stimuloivat tekijät siis luovat motivaation kansainvälistymiselle sekä työntävät ja vetä-

vät yritystä eteenpäin. (Vahvaselkä 2009, 62; Johansson & Vahvaselkä 2010, 44.) Äijö (2008, 

39) kokoaa yhteenvetona, että ”pitkällä aikavälillä kaikki kansainvälistymisen syyt voidaan 

aina kiteyttää yhteen keskeiseen tarpeeseen: yrityksen kasvun ja tuloksen turvaamiseen”.  
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Toimeksiantajayrityksen päätöstä ajaakin uusien markkina-alueiden mahdollisuudet ja kilpai-

lukykyisyyden säilyttäminen koko ajan muuttuvilla markkinoilla.  

Vaikka kansainvälistymistä ajaa ulkoinen heräte, täytyy päätöksen pohjimmaisen motiivin kui-

tenkin tukea yrityksen sisäisiä tavoitteita ja niille asetettuja strategioita. Sen vuoksi Äijö (2008, 

40-41) näkee, että toimihenkilöiden täytyy käydä läpi muodollinen päätöksentekoprosessi, 

jossa tehdään asiaankuuluvia tilannekatsauksia ja suunnitellaan tulevaisuuden päämääriä, ku-

ten mitä halutaan saavuttaa ja miten asetetut tavoitteet saavutetaan. Prosessi lähtee liikkeelle 

yrityksen tavoitteista ja perusstrategioista, jonka jälkeen impulssi kansainvälisen liiketoimin-

nan aloittamiseen saadaan. Tästä alkaa tapahtumaketju, johon lukeutuu keskeisenä osana 

muun muassa tilannekatsaukset markkinoilla sekä kansainvälisen toiminnan suunnittelu tulevai-

suuden toimenpiteitä varten. (Äijö 2008, 41.) 

Kansainvälisille markkinoille laajentaminen on erityisen haasteellista etenkin pienille ja keski-

suurille yrityksille. Yrityksen kansainvälistyessä onkin tärkeää tiedostaa, että vaikka strategialla 

tarkoitetaan pitkän aikavälin tavoitteiden asettamista ja toiminnan suunnan valintaa sekä re-

surssien määrittelyä, ei yritystoiminnan laajentaminen uusille markkinoille ole vain sarja eril-

lisiä toimintoja. Kaikki toimenpiteet vaikuttavat yrityksen kaikkiin osiin ja tulevaisuudessa teh-

täviin toimenpiteisiin.  (Vahvaselkä 2009, 19; Äijö 2008, 41-42.) Menestyksekkään siirtymän 

taatakseen yrityksen tulee laatia hyvin toteutettu strategia laajenemiselle, joka sisältää tar-

koin suunnitellut tavoitteet ja muotoillut kehitysstrategiat. Yrityksen koosta riippumatta, ne 

jotka ottavat ennakoivan lähestymistavan arvioidakseen ja ymmärtääkseen riskit sekä kustan-

nukset, pysyvät askeleen edellä ja maksimoivat mahdollisuutensa onnistua. (Wiley 2011, 15.) 

3.2 Ennen kansainvälistymistä 

Wileyn (2011, 15) mukaan yrityksen on tunnettava sen omat edellytykset ja resurssit koskien 

kansainvälistä kilpailua, kilpailijoita, markkinoita ja asiakkaita. Ennen kansainvälisen toiminnan 

aloittamista tehdään kohdemarkkinavalinta, jotta siirtymäjärjestys on selvillä, kun tavoitellaan 

useampia uusia markkinoita (Vahvaselkä 2009, 61). On tärkeää tehdä pohjustavat selvitykset 

näistä osa-alueista, jotka eniten vaikuttavat toiminnan menestykseen, ennen kuin siirtymä uu-

sille markkinoille aloitetaan. Ilman selvitystä ja markkinoiden arviointia, ei yritys kykene rea-

goimaan muutoksiin tai vallitseviin haasteisiin. Jokaisen yrityksen täytyy löytää oma, uniikki 

tapansa luoda kansainvälinen strategiansa ja se suunnitellaan aina suhteessa asiakkaisiin ja ver-

rattuna kilpailijoihin. Kilpailijoiden ja asiakkaiden tunnistaminen on tärkeää, sillä yrityksen 

täytyy sopeuttaa tuotteensa tai palvelunsa näihin osa-alueisiin. Ei ole olemassa muutamaa, 

tarkkaan määriteltyä strategiaa, kuinka tehdä asiat, vaan jokaisen yrityksen täytyy luoda 

omansa nimenomaan itselleen ja tavoitteilleen sopivilla menetelmillä. (Äijö 2008, 85-86.) 
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Yrityksen omaa tuotetta tai palvelua tulee verrata jo markkinoilta löytyviin kilpailijoihin ja näin 

selventää oma kilpailukykyisyys ja etsiä mahdollista kilpailuedun lähdettä suhteessa kilpailijoi-

hin. Kansainvälistyvän yrityksen on kartoitettava omat mahdollisuutensa kohdemarkkinoilla ja 

potentiaaliset asiakkaat, jotka luovat yrityksen menestyksen. Keskeisiä kohteita, joita yrityksen 

tulee ottaa huomioon ovat esimerkiksi tuotemarkkinat ja kysynnän laajuus, kilpailutilanne ja 

kilpailukeinot, potentiaaliset asiakkaat ja oikeat reitit heidän tavoittamiseen muun muassa 

markkinoinnin keinoin. (Vahvaselkä 2009, 64.) 

3.3 Kansainvälistymisen mahdolliset haasteet ja esteet 

Nykyisillä koko ajan yhtenevillä ja laajenevilla maailmanmarkkinoilla onnistuminen ei enää tar-

koita, että tehdään asiat yhtä hyvin kuin kilpailijat. Globalisaatio eli maailmanlaajuinen ver-

kostoituminen on kasvattanut tarjonnan määrää ja kilpailu kiristyy nopeasti sekä jatkuvasti, 

sillä jokaisella yrityksellä on mahdollisuus päästä uusille markkinoille. Tästä seuraa se, että 

kilpailijoista erottuminen vaikeutuu koko ajan. Suurimmat heikkoudet johtuvat siitä, että yritys 

on markkinoilla tuntematon, asiakkailla ei ole valmista mielikuvaa yrityksestä ja että yrityksellä 

ei ole kokemusta uusista markkinoista. Markkinoille pääsyn esteillä tarkoitetaan siis asioita, 

joissa muut toimijat ovat jo uutta kilpailevaa yritystä parempia. Uudet yritykset joutuvat mark-

kinoille pyrkiessään näkemään paljon aikaa ja vaivaa, jotta he yltävät jo markkinoilla toimivien, 

vakiintuneiden kilpailijoiden tasolle ja etenkin ohi. (Äijö 2008, 56-60.) 

Kun markkinoilla toimii jo vahvoja kilpailijoita, on differoinnin eli erilaistamisen haaste suu-

rempi. Usein ajatellaan, että tähän riittää vain alhainen hinta, mutta nykyään yritykset pyrkivät 

pois pelkästä hintakilpailusta ja kohti uniikkeja sekä korkealaatuisia palveluita tai tuotteita. 

Hinnan lisäksi erilaistumisen keinoina käytetään laatua, teknologiaa, designia eli suunnittelua 

ja ulkoasua, erottuvaa palvelua ja imagoa. Tätä voidaan kutsua myös eräänlaiseksi jalostusstra-

tegiaksi, jonka päämääränä on saada tuote houkuttelevammaksi toiminta-, tuote- ja asiakas-

suhdejalostuksen kautta, päästäen irti hintaan perustuvasta kilpailusta. Menestyksen avaimena 

toimii se osa-alue, millä yritys erottuu edukseen asiakkaiden silmissä. (Äijö 2008, 56-57; Vah-

vaselkä 2009, 92.) 

Toiminnan ja sen tavan jalostuksessa voidaan panostaa laatuun, palveluun, asiakassuhteisiin 

tai tarjonnan paketointiin. Laadun ja palvelun kohdalla niiden arvo viestitään asiakkaalle ja 

se voi perustua esimerkiksi mielikuvaan, varsinaiseen tuotteeseen tai yrityksen toimintata-

paan. Tuotejalostuksessa varsinaisten myytävien tuotteiden ympärille rakennetaan lisäetuja 

ja mielikuvia. Glamlin on rakentanut myytävän tuotteen ympärille henkilökohtaisen ja perso-

noidun konsultaation, joka toimii lisäetuna asiakkaalle. Mielikuvaa voidaan vahvistaa esimer-

kiksi tuotteiden variaatioilla ja ajantasaisuudella, jolloin se vaikuttaa myönteisesti myös yri-

tyskuvaan. Asiakassuhteisiin perustuva jalostus on suhteiden hoitamista, solmimista ja sitout-

tamista. Tässä edesauttaa edellä mainittujen toimintatapa- ja tuotejalostuksen toimenpiteet. 
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Kaikkien näiden toimenpiteiden avulla haetaan ja luodaan yrityksen imagoa, joka auttaa kil-

pailijoista erilaistamisessa, joita erilaistamishaasteen kuviossa kuvataan. (Vahvaselkä 2009, 

92-93.) 

 

Kuvio 1: Erilaistamishaaste kansainvälisillä markkinoilla.(Vahvaselkä 2009, 92-93.) 

Yrityksen on tärkeä ottaa huomioon myös muut mahdolliset kansainvälistymisprosessin esteet 

ja haasteet. Näihin lukeutuvat esimerkiksi puutteellinen tai olematon markkina-/asiakastieto, 

henkilöstön tai yrityksen riittämättömät resurssit ja suunnittelun sekä markkinointiosaamisen 

puute. (Vahvaselkä 2009, 65.) Nämä kaikki tekijät ovat riippuvaisia yrityksestä ja sen valmiuk-

sista, mutta on olemassa myös haasteita ja esteitä, jotka eivät ole yhteydessä itse yritykseen. 

Luonnollisia esteitä ovat muun muassa kulttuurit, tavat, tottumukset sekä lainsäädännölliset 

rajoitukset eri markkinoilla. Kulttuuri ja sen erot vaikuttavat eri kuluttajien ostokäyttäytymi-

seen ja näin yritysten toimiin. Se on merkittävä tekijä etenkin kulutustavaramarkkinoilla, sillä 

osto- ja käyttötottumukset vaihtelevat laajalti eri kulttuurien välillä. (Kananen 2010, 22.) 

3.4 Kansainvälinen kilpailukyky 

Yritykset eivät kilpaile vain markkinoilla, vaan myös asiakkaiden mielessä ja mielikuvissa. 

Kaikki yritykset kilpailevat asiakkaiden suosiosta ja heidän tietoisuutensa koostavat markki-

nat. Kilpailukyky koostuu siitä mielikuvasta ja edusta minkä yritys on hankkinut itselleen tuot-

teillaan/palveluillaan tai markkinoinnillisilla toimenpiteillä kuten asiakaspalvelulla, jakelulla 

ja viestinnällä. Koska vaihtoehtoja markkinoilla on paljon, kaikki yritykset eivät pysty luo-
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maan ainutlaatuista ja uniikkia tarjottavaa asiakkailleen. Tällöin kilpailukykyyn pyritään vai-

kuttamaan muilla kilpailukeinoilla, kuten mainonnan, markkinointiviestinnän ja henkilökoh-

taisten palveluiden keinoin. Tämä luo haasteita varsinkin pienille yrityksille, koska tehokkaat 

toimet vaativat ulkomaisilla markkinoilla paljon resursseja. Jos yritys ei pysty luomaan mitään 

näistä ja kilpailee vain hinnalla, on se alttiina kaikille markkinoiden muutoksille sekä kilpaili-

joiden tehokkaammille vastatoimille. Kyseinen tilanne on puhdasta kilpailua ja niin riskial-

tista, että kaikki yritykset pyrkivät pois tilanteesta ja pyrkivät ennemmin erottumaan eduk-

seen muin keinoin. Tiivistettynä yrityksellä on kaksi perustaa, jollakin osa-alueella ylivoimai-

nen tuote tai palvelu ja kansainvälisten operaatioiden hallinta, jolloin markkinoilla toimivat 

paikallisyritykset eivät pysty hyödyntämään omaa kotikenttäetuaan. Näille kansainvälinen me-

nestyminen on rakennettu. (Äijö 2008, 70-71; Ahokangas & Pihkala 2002, 8-9.) 

Kansainvälisen kilpailukyvyn kartoittamista helpottaa, jos yrityksellä on jo selvä näkemys 

siitä, mihin menestys kotimarkkinoilla perustuu. Tämän lisäksi yrityksen tulee tunnistaa ne li-

sävaatimukset, mitä kansainvälisillä markkinoilla menestyminen vaatii kotimarkkinoiden toi-

mien lisäksi eli pystyykö yritys hyödyntämään tätä etua yhtä tehokkaasti muualla. On hyvä 

muistaa, että kyseinen etu ei välttämättä ole takaus ylivoimaisesta asemasta, vaan sen voi 

myös luoda esimerkiksi markkinointitoimilla. Nämä yhdistäen saavutetaan varmin lopputulos 

ja asema markkinoilla. Monet pienet yritykset pyrkivätkin tarjoamaan jotakin sellaista, mitä 

isommat kilpailijat eivät voi tai eivät ole kiinnostuneet antamaan. Esimerkiksi valtaosa kos-

metiikkaboksipalveluita tarjoavista yrityksistä ei panosta asiakaspalveluun, vaan paketti on 

kiinteä joka kuukausi, yksilöitä huomioimatta. Tällöin Glamlin pystyy tarjoamaan jotakin sel-

laista, mitä isommilla ja vakiintuneilla kilpailijoilla ei vielä ole ja luo itselleen ylivoimaista 

asiakashyötyä eli kilpailuetua, joka puolestaan kasvattaa yrityksen kilpailukykyä. (Äijö 2008, 

72-74; Salonen 2007, 163.) 

4 Suunnittelutilanne 

Kansainvälistä toimintastrategiaa suunnitellessa, täytyy se pohjata ensin erilaisiin analyysei-

hin ja toimintaympäristöön liittyviin kartoituksiin. On erityisen tärkeää, että ennen varsinai-

sen kansainvälisen toimintastrategian suunnittelua ja laatimista, tehdään riittävät pohjusta-

vat selvitykset, jotka tukevat prosessia. On tärkeää pysähtyä ensin pohtimaan nykytilannetta 

ja laajentumista monista näkökulmista sekä harkita tulevia toimenpiteitä tarkasti. (Äijö 2008, 

85.) Yritykset, jotka ovat jo aiemmin laajentaneet muulle markkina-alueelle ja suunnittelevat 

laajentamista yhä uusille alueille, tekevät usein virheen ollen liian itsevarmoja. Jos laajene-

minen on jo kerran onnistunut, unohdetaan helposti välistä tärkeitä vaiheita. Tällöin ajatel-

laan vain edellisiä onnistumisia eikä yritys tee enää tarkkoja ja harkittuja liikkeitä. Tämä voi 

kostautua ja osoittautua kohtalokkaaksi, joten suunnitelmallisuuden tärkeys on suuri. (Altinay 

& Roper 2007, 143.)  
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4.1 Globaalit trendit 

Globalisaation ja digitalisaation muokatessa markkinoita, yritysten toimintaympäristö muut-

tuu koko ajan ja yksikään yritys ei ole enää suojassa globaalilta kilpailulta. Tämän takia on 

liiketoiminnan kannalta elintärkeää pysyä ajan tasalla siitä, mitä erityisesti yrityksen omalla 

toimialalla tapahtuu. Äijön (2008, 98) mukaan parhaimmat sopeutujat myös menestyvät par-

haiten. Analysoidessa nykyisin vallitsevia trendejä on myös hyvä tarkastella jo ehkä pinnalla 

olevia suuntauksia, jotka antavat viitteitä tulevasta. On tärkeää siis miettiä, miten nykyhet-

ken trendit voivat vaikuttaa tulevaisuuteen ja mitä uutta oman yrityksen toimialalla voi ta-

pahtua. (Wiley 2011, 74.) Digitalisaation ja tekniikan kehittyessä ja koko ajan muokatessa 

maailmaa esimerkiksi erilaiset tekoälyä yhdistävien laitteiden tai operaatioiden kehitykset 

ovat ajankohtaisia ja mahdollisia. Glamlinin idea ja ajatus yhdistää verkossa tapahtuva kon-

sultointi sekä tekoälyn avulla toimivat algoritmit ovat erittäin ajankohtainen kilpailuetu ja 

toimiva keino nyky-yhteiskunnassa, jossa arvostetaan nopeutta ja helppoutta.  

Globaaleilla markkinoilla halutaan nopeuden ja helppouden lisäksi tällä hetkellä elämyksiä ja 

uusia innovaatioita materiaalisen pääoman sijaan. Kosmetiikkamarkkinoilla huomio kosmetiik-

kamyynnissä on kiinnitetty perinteisten myymälämyyntien ohella internetin rajattomiin mah-

dollisuuksiin. Tämä näkyy kosmetiikka-alalla verkkokauppojen myyntien kasvuna sekä uusien 

yrityskonseptien lanseerauksina, joista juuri yllätysboksipalvelut ja kauneuskonsultaatiopalve-

lut ovat mainioina esimerkkeinä.  

Kehittyvä teknologia myös yhtenäistää globaaleja markkinoita. Tästä syystä kuluttajat kaipaa-

vat tuote- ja palveluinnovaatioiden lisäksi yksilöityjä tuotteita ja palveluita, jotka ovat ni-

menomaan heille tehtyjä, henkilökohtaisia ja persoonallisia. Tuotteiden ja palveluiden räätä-

löinnin lisäksi niiden toivotaan täyttävän sellaiset tarpeet, joita kokonaisvaltainen, terveelli-

nen ja kestävän kehityksen mukainen elämäntyyli sisältää. Tuotteiden vihreys, eettisyys ja 

luonnollisuus ovat nyt vallitsevia trendejä. Erityisesti kosmetiikassa tämän huomaa esimer-

kiksi sertifioidun kosmetiikan myynnin ja kehityksen kasvuna. Kuluttaja ei ole vain kosmetiik-

katuotteiden raaka-aineiden ja niiden alkuperän osalta kiinnostunut ostamastaan tuotteesta. 

Häntä kiinnostaa tuotteen koko elinkaari aina valmistuksesta sen lopullisen käytön kautta pak-

kausjätteiden hävittämiseen asti. (Reimagining Growth in the Global Beauty Industry 2017.) 

 

Luonnonkosmetiikan suosio on kasvanut markkinoilla tasaisesti ja synteettisiä raaka-aineita on 

korvattu luonnosta saatavilla raaka-aineilla. Huoli ympäristön vaurioitumisesta sekä synteet-

tisten raaka-aineiden välttely on ajanut kuluttajia luonnonkosmetiikan pariin. Lisäksi eläinko-

keettomuus sekä täysin vegaaninen kosmetiikka on noussut alalla suosioon. Tästä syystä yhä 

useammat tuotteet valmistetaan ilman eläinperäisiä raaka-aineita, eläinkoekieltoa osoittavin 

sertifikaatein ja pakkausmerkinnöin. (Reimagining Growth in the Global Beauty Industry 
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2017.) Alalla toimivien kosmetiikkabokseja tarjoavien yritysten on tärkeää kiinnittää huo-

miota siihen, että tuotevalikoimista löytyy myös luonnollisia vaihtoehtoja. Näin varmistetaan, 

että on mahdollista saavuttaa myös kyseinen asiakasryhmä, joka arvostaa näitä kriteerejä. 

Tuotevalikoimien monipuolisuus ja ajankohtaisuus on ehdoton kriteeri kilpailukyvyn säilyttä-

miseksi.  

 

Ympäristön saasteita vastaan taistelevat ”anti-pollution” -kosmetiikkatuotteet, ovat löytä-

neet paikkansa myös Euroopan kosmetiikkamarkkinoilla. Alun perin ne kehitettiin Aasian mai-

hin, alueille, joissa ilmanlaatu on suuri terveysriski. Kansainvälisesti kasvussa ollut aasialainen 

kosmetiikka ja siitä inspiraationsa saaneet tuotteet ovat muutenkin tuoneet globaalisti uusia 

konsepteja esimerkiksi ihon- ja hiustenhoitorutiineihin sekä tuotekategorioihin. Aasialaisen 

kosmetiikan odotetaan yhä jatkavan kasvuaan. Kyseiset tuotteet ovat löytäneet tiensä myös 

Suomeen ja valtaavat yhä isompaa osaa markkinoista. Myös miesten kasvava kiinnostus kos-

metiikkaa kohtaan on huomioitu kosmetiikkamarkkinoilla tarjoten miehille laajempia ja kat-

tavampia tuotevalikoimia ja markkinoiden kosmetiikkaa vahvemmin juuri heille. (Evolving Ha-

bits in Global Beauty 2015.) 

4.2 Englanti markkina-alueena 

Englannin talous on hiljalleen toipunut vuoden 2008 taantumasta, jolloin taloudessa tapahtui 

huima laskusuhdanne. Taantuma vaikutti rahan arvoon ja Englannin markkinoihin suuresti. 

Kuitenkin vuoden 2016 kesäkuussa tapahtuneen äänestyksen seurauksena Englanti päätti erota 

Euroopan Unionista ja tämä voi tulevaisuudessa vaikuttaa suuresti maailman kuudenneksi suu-

rimpaan talousalueeseen. Englanti on osana Euroopan Unionia sekä yhtenäisiä markkinoita 

vielä maaliskuuhun 2019 saakka ja neuvottelee tällä hetkellä poistumistaan koskevista yksi-

tyiskohdista, kuten esimerkiksi uudesta kauppapolitiikasta. Englannin markkinoiden tulevai-

suus ja siellä tapahtuvat muutokset eivät ole vielä selvillä eikä ole varmaa mitä vaikutuksia 

Unionista eroamisella on. (United Kingdom Economic and Political Outline 2018.) 

Brexit, eli Euroopan Unionista eroaminen, voi vaikuttaa negatiivisesti Englannin maahantuon-

tiin, sillä se ei kuulu eroamisen jälkeen enää Euroopan yhteisiin markkinoihin ja tullimaksut 

voivat nousta huomattavasti viennissä ja tuonnissa. Tästä syystä vientiä Englantiin harkitsevan 

on mietittävä tuotteensa ja mahdolliset yhteistyökumppaninsa maan sisäisesti tarkkaan niin, 

että heistä olisi yritykselle mahdollisimman paljon apua ja hyötyä muuttuvassa tilanteessa. 

Lopulliset vaikutukset käyvät selville vasta, kun neuvottelut on saatu päätökseen. Kansainvä-

listyvän yrityksen on tehtävä päätöksensä erittäin tarkkaan, suunnitellusti ja harkitusti. (Im-

pact of Brexit on businesses in the UK 2017.) 

Englanti on yksi suurimmista kauppa-alueista ja se toimii useimmiten amerikkalaisen tuonnin 

sisääntuloväylänä Eurooppaan, sillä Englannissa arvioidaan toimivan n. 43 000 maahantuojaa 
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Yhdysvalloista. Englannin ja Yhdysvaltojen välillä vallitsee maailman suurin kahden valtion vä-

linen suora vienti- ja investointiyhteistyö. Se toimii myös suosituimpana ulkomaisena mark-

kina-alueena, jonne yhdysvaltalaiset matkustavat. Tämä turismi tuokin Englannille paljon 

markkina-arvoa ja ostovoimaa. (United Kingdom Market Overview; US Relation with United 

Kingdom.) Englantiin kansainvälistyvän yrityksen tulee ottaa huomioon kyseinen yhdysvaltalai-

nen kilpailuvoima, jotta yritys pystyy vastaamaan kovaan kansainväliseen kilpailuun, mikä 

Englannin markkina-alueella vallitsee. (United Kingdom Market Challenges.) 

4.2.1 Tilauspalveluiden suosio Englannissa 

Internetissä toimivien tilauspalveluiden kasvu alkoi vuonna 2010, jolloin yksi kaikkien aikojen 

ensimmäisistä tilausboksien palveluista perustettiin. Tätä ennen vastaavia palveluja oli tar-

jottu muun muassa kirja- ja viinikerhojen muodossa sanomalehti- ja postimainonnan kautta. 

(Engage, Return and Repeat: The Subscription Economy 2018.) Ensimmäinen verkossa toimiva 

tilauspalvelu oli nimeltään Birchbox, joka on amerikkalainen, kauneusbokseja tarjoava yritys. 

Birchbox saavutti nopeasti suuren suosion perustamisensa jälkeen ja sen myötä vastaavan-

tyyppiset tilausboksipalvelut yleistyivät USA:n markkinoilla. Tämän jälkeen villitys levisi myös 

hetkessä Englannin markkinoille ja muualle Eurooppaan. (Embley 2017.)  

Tilauspalveluita markkinoivan Jellyfish Connectin mukaan tilauspalveluiden suosiolle ei näy 

loppua Englannissa. Tästä syystä he ovat perustaneet kesäkuussa 2018 Englannin ensimmäisen 

markkinapaikan boksipalveluille. Kyseessä on uOpen -niminen yritys, johon on kerätty eri toi-

mialojen tilausboksipalvelut yhden sivuston alaisuuteen. Tällöin tilaaja voi rekisteröityä yh-

delle sivustolle, mutta valita kuitenkin eri yritysten tarjoamien tilausboksipalveluiden välillä. 

Jos löytyy tämän sivuston listauksesta, on onnistunut markkinaosuuden hankkimisessa. Sivusto 

mahdollistaa myös suuremman asiakasryhmän tavoittamisen. (Toon 2018.)  

Englannin toiseksi suurin postitoimija Whistl toteutti tilauspalveluja koskevan kyselyn tuhan-

nelle Englannissa asuvalle henkilölle vuonna 2018. Kyselyssä selvitettiin kaikkien Englannin 

markkinoilla olevien tilauspalveluiden suosiota. Kyselystä selvisi, että englantilaiset kulutta-

vat keskimäärin noin 2 miljardia puntaa tilauspalveluihin vuodessa ja henkilöä kohden niihin 

käytetään vuosittain noin 60 puntaa. Lisäksi selvisi, että lähes puolet vastaajista myöntää os-

taneensa tuotteita, joita he eivät olisi ostaneet ilman tilauspalvelua. Kymmenen suosituim-

man tilauspalvelun ensimmäisellä paikalla oli kyselyn mukaan Amazon Prime. Kuitenkin jo 

kuudennelle sijalle ylsi kosmetiikkaboksien tilauspalvelu GlossyBox ja kymmenentenä oli toi-

nen suuri kosmetiikkabokseihin erikoistunut tilauspalvelu Birchbox. (Subscription Services: A 

Whistl Survey 2018.) 

Whistlin kyselyyn vastanneista yli puolet kertoivat suosivansa tilauspalveluita säästösyistä. He 

kokivat saavansa rahoilleen enemmän vastinetta ja säästävänsä huomattavia summia, kun he 
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käyttävät tilauspalveluita. Toiseksi, palveluiden suosio selittyi kyselyn mukaan niiden help-

poudella ja käytännöllisyydellä. Kolmasosa vastaajista kertoi käyttävänsä kyseisiä palveluita 

lisäetujen, alennusten ja niiden toimittajien tarjoamien muiden palveluiden takia. Viidesosa 

kertoi yksinkertaisesti nauttivansa tilauspalveluiden kautta tilatuista uutuuksista, jotka saapu-

vat postin toimesta kotiovelle. Lisäksi ihmisten hektinen elämäntyyli selitti suosiota, sillä ih-

miset haluavat laatutuotteita helposti ja vaivatta. Tulevaisuudessa palveluntarjoajien tulee-

kin tarjota kilpailukykyinen kokemus, joka yhdistää laadun, edullisuuden ja käytännöllisyy-

den, sillä nämä tekijät, ajavat englantilaiset kuluttajat käyttämään tilauspalveluita. (Sub-

scription Services: A Whistl Survey 2018.) 

4.2.2 Erilaiset kosmetiikkaboksien tilauspalvelut Englannissa 
 

Englannin markkinoilla erilaisia kosmetiikkaboksien tilauspalveluita on lukuisia. Valikoima on 

kattavaa ja tilattavia kauneusbokseja löytyy jopa yli 50 erilaista.  Kosmetiikkaboksien tilaus-

palvelut ovat täydellinen tapa kuluttajille kokeilla erilaisia tuotteita ennen lopullista ostopää-

töstä. Boksit sisältävät useimmiten viidestä kuuteen tuotetta riippuen siitä minkä boksipalve-

lun on valinnut ja ovatko tuotteet normaalikokoisia vai näytekappaleita. Useimpien kosmetiik-

kaboksien tuotteet saapuvat yllätyksenä vastaanottajalle. On olemassa myös palveluita, joissa 

asiakas saa itse valita haluamansa tuotteet. Lisäksi on muutama Glamlinin tyyppinen palvelu, 

joissa asiakas kertoo mitä tarvitsee, mutta tekoälyn koostama kauneusprofiili ehdottaa sopi-

vimmat tuotteet kuluttajalle asiakkaan antamien tietojen perusteella. (AllSubscriptionBoxes 

2018.) 

 

Boksit voivat sisältää ihonhoito- tai meikkituotteiden sijaan myös esimerkiksi pelkästään tie-

tyn kategorian tuotteita, kuten tuoksuja. Tämän tyyppinen tilauspalvelu Englannin markki-

noilla on esimerkiksi Scenct Addict, joka tarjoaa kuukausittain uuden tuoksun tilaajilleen 12 £ 

kuukausihintaan. Muita tuoksuja sisältäviä boksipalveluita ovat Secret Scent Box sekä Scent & 

Co.  Myös miehille löytyy omat tilattavat kosmetiikkaboksit. Miesten boksipalveluita tarjoavat 

muun muassa vuonna 2012 perustettu BirchboxMan ja Cornerstone. Cornerstone on Englannin 

markkinoiden suurin parranajoon ja sheivaukseen keskittynyt kosmetiikkaboksi, jolla on 

100,000 henkilön kuukausittainen tilaajamäärä. GreenEcoBox on yksi Englannin markkinoilla 

saatavilla olevista luonnonmukaisiin tuotteisiin painottuvista bokseista. Tuotteiden luvataan 

olevan eläinkokeettomia, sekä valmistettu ilman parabeeneja ja sulfaatteja. Lisäksi jokai-

sesta ostetusta GreenEcoBoxista lahjoitetaan 2,5 £ WWF:n Alpit projektiin. Tämänkaltaiset 

ihmisten arvomaailmaan vetoavat kampanjat toimivat suurena houkuttimena oikealle asiakas-

kunnalle. Vegaanista kosmetiikkaa sisältäviä bokseja on tarjolla muutamia. Esimerkiksi The 

Vegan Kind on boksi, joka sisältää vegaanisten kosmetiikkatuotteiden lisäksi myös vegaanista 

ruokaa. Natural Wellness Box sisältää vegaaniystävällisiä tuotteita. (AllSubscriptionBoxes 

2018.)  
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Kaikkien aikojen ensimmäinen kauneustuotteita sisältävä boksipalvelu Birchbox on edelleen 

suuressa suosiossa Englannin markkinoilla. Yrityksen suosiota selittää liikeidean alkuperäisyys 

ja palvelun edullinen kuukausihinta. (Birchbox 2018.) The Independent - lehden mukaan tä-

män hetken suosituin boksipalvelu Englannissa on GlossyBox. The Independent testasi ja ana-

lysoi erilaisia bokseja tarkastellen niiden eri ominaisuuksia. Tarkastelussa kiinnitettiin huo-

miota siihen, minkä vastineen asiakas rahoilleen saa, kuinka laaja tuotevalikoima on, millai-

nen on tuotteiden laatu sekä kuinka helpoksi itse palvelu koetaan. (Alderson-Tuck 2018.)  

Whilstin toteuttama kysely tukee väitettä, sillä Glossybox oli kuudenneksi suosituin kaikista 

tilauspalveluista muidenkin kuin kosmetiikkaboksien keskuudessa. (The Hut 2018.) 

5 Kilpailu 

Kilpailu on yritysten onnistumiseen tai epäonnistumiseen vaikuttava keskeinen tekijä, joka 

määrää kuinka sopivia yrityksen menestymiseen vaikuttavat toiminnot ovat. Eri tekijät ovat 

avainasemassa eri alojen kilpailussa. Alan rakenne tulee erottaa monista lyhytaikaisista teki-

jöistä, jotka voivat vaikuttaa kilpailuun ja kannattavuuteen ohimenevällä tavalla. Porter on 

kehittänyt geneerisen eli yleisluonteisen toimiala-analyysimallin, jossa on määritelty nämä 

kilpailun osatekijät. Porterin viiden kilpailuvoiman malli auttaa yritystä havaitsemaan ne teki-

jät, jotka tietyllä alalla ovat kilpailun kannalta kriittisiä ja vaikuttavat yrityksen omaan kilpai-

luvoimaan. Mallin viisi kilpailutekijää eli nykyiset kilpailijat, uusien tulokkaiden uhka, asiak-

kaat, korvaavat tuotteet ja tavarantoimittajat yhdessä määräävät kilpailun intensiivisyyden ja 

kannattavuuden. (Puusa, Reijonen, Juuti & Laukkanen 2015, 73.) 

5.1 Kilpailija 

Kilpailijat voivat olla joko saman toimialan yrityksiä tai substituuttituotteen eli saman tai sa-

mankaltaisen asian tyydyttäviä tuotteen valmistajia, jos nämä suoraan korvaavat omaa tuo-

tetta ja uhkaavat omia markkinoita samoilla asiakkailla. Avainkilpailijalla tarkoitetaan sa-

maan strategiseen ryhmään kuuluvaa kilpailijayritystä. (Pirttilä 2000, 38.) Erilaiset strategiat, 

alkuperät, yksilöllisyys ja suhteet emoyhtiöön erottavat kilpailijoita toisistaan. Kilpailijoilla 

voi olla erilaisia päämääriä ja kilpailustrategioita, mutta ne voivat tästä huolimatta törmätä 

jatkuvasti toisiinsa. (Porter 1993, 40). Se, kenen kanssa yritys kilpailee, määräytyy useiden 

tekijöiden kautta, jotka eivät suurimmalta osin ole yrityksen vaikutettavissa.  

Kilpailijoita tarkastellessa yrityksen on tärkeää erottaa hyvät kilpailijat huonoista. Hyvästä 

kilpailijasta on mahdollista hyötyä, sillä se antaa yritykselle haasteen olla tyytymättä tämän 

hetkiseen tilanteeseen. Hyvän kilpailijan tunnuspiirteitä on useita. Esimerkiksi riittävät re-

surssit ja kyvyt motivoida yritystä alentamaan kustannuksiaan tai differointiaan viestivät ky-

seessä olevan hyvä kilpailija. Lisäksi asiakkaiden silmissä hyvä kilpailija nähdään uskottavana 

ja hyväksyttävänä. Toisaalta sillä on selvät tunnustetut heikkoudet ja hyvä kilpailija ymmär-
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tää alan kilpailua. Lisäksi hyvällä kilpailijalla on realistiset oletukset alasta ja omasta suhteel-

lisesta asemastaan, se tietää kustannuksensa ja sillä on toimialan rakennetta parantava stra-

tegia. (Porter 1991, 260-267.) Silloin, kun rakennetaan kannattavaa strategiaa, kilpailijoiden 

määrittely jakautuu toimialaperustaiseen määrittelyyn sekä markkinaperustaiseen määritte-

lyyn. Toimialaperustainen määrittely rajaa kilpailijat saman toimialan yrityksiin. Markkinape-

rustainen määrittely tarkoittaa sitä, että kilpailevien yritysten tuotteet voivat korvata toi-

sensa markkinoilla. (Pirttilä 2000, 26.)  

5.2 Toimiala-analyysi 
 

Porterin toimiala-analyysin eli viiden kilpailuvoiman mallin keskiössä ovat nykyiset kilpailijat 

ja kilpailijatilanne markkinoilla. Uusien tulokkaiden uhka tarkoittaa uuden kilpailun tuloa 

markkinoille ja asiakkaiden neuvotteluvoimavaltaa markkinoilla. Vahva neuvotteluasema ta-

varantoimittajien kanssa on sellaisilla toimijoilla, joilla on hallussaan enemmistö tietyiltä 

markkinoilta. Esimerkiksi tällä hetkellä Keskon ja Oriolan omistuksessa oleva kosmetiikkaketju 

Hehku, sekä S-ryhmän omistuksessa oleva Emotion ovat neuvotteluasemaltaan tavarantoimit-

tajien kanssa hyvässä tilanteessa. He toimivat suurten päivittäismarkkinatavarajättien alai-

suudessa. Vastaavaa vahvaa neuvotteluasemaa ei ole yksittäisillä pienemmillä yrityksillä, joi-

den täytyy vahvistaa muita osa-alueita säilyttääkseen tai rakentaakseen kilpailuvoimansa 

muilla tavoin. Korvaavilla tuotteilla Porterin mallissa tarkoitetaan uhkaa, joka syntyy silloin, 

kun asiakkaan on mahdollista korvata yrityksen valmistama tuote vastaavalla muulla tuot-

teella. (Puusa ym. 2015, 73-75.) Nykyisillä Suomen markkinoilla Glamlinilla ei ole korvaavien 

tuotteiden osalta uhkaa. Vastaavaa kauneuskonsultaatiopalvelua ei ole vielä Suomen markki-

noilla saatavilla, joten asiakkaan on vaikea korvata yrityksen tarjoamaa palvelua toisella koti-

maisella palvelulla. 

 

 Kuvio 2: Porterin viiden kilpailuvoiman malli. (Porter 1993, 24) 
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Porterin viiden kilpailuvoiman mallin avulla on mahdollista analysoida Glamlinin kilpailuase-

maa, mutta on huomattava, että malli on rajallinen. Porterin toimiala-analyysi selventää yri-

tyksille toimialan rakennetta ja kilpailun tilaa keskittymällä organisaation ulkoisen toimin-

taympäristön tekijöihin. Tarkastelun ulkopuolelle jäävät organisaatioiden väliset sisäiset erot 

kuten aineettomat resurssit. Sisäisiin resursseihin lukeutuvat laadulliset elementit kuten osaa-

minen, henkilöstöresurssit, organisaation kulttuuri ja identiteetti. (Puusa ym. 2015, 109-111.)  

Glamlinin kauneudenhoitoalan asiantuntijuus ja ammattitaito ovat esimerkkejä sisäisistä re-

sursseista, jotka jäävät Porterin mallin ulkopuolelle. Henkilöstöön sitoutunutta osaamista ja 

organisaation toimintatapojen rakenteellista pääomaa on muiden toimijoiden hankala kopi-

oida. Tämä antaa hyvän pohjan kilpailuedun syntymiselle ja sen vahvistamiselle.   

5.3 Kilpailija-analyysi 

Kilpailija-analyysin laatiminen on yritykselle tarpeellinen kilpailijaseurannan kannalta sekä 

kilpailustrategiaa muotoiltaessa, jotta tunnistetaan eroavaisuudet, vahvuudet ja heikkoudet. 

Sillä voidaan selvittää yrityksen omat ja vahvimpien kilpailijoiden kilpailuedut. Tarkkaan laa-

dittu kilpailija-analyysi on kilpailustrategian lähtökohta. Tarkoituksena kilpailija-analyysissä 

on tehdä profiili kilpailijoiden mahdollisista tulevista toimenpiteistä ja todennäköisistä reakti-

oista muiden yritysten mahdollisiin strategiatoimiin. Kilpailija-analyysin avulla selviää mikä on 

saanut kilpailijan toimimaan tietyllä tavalla, mitä kilpailija tekee nyt ja voi tehdä tulevaisuu-

dessa.  

Kilpailija-analyysiä laatiessa tarkastelu jakautuu neljään osa-alueeseen eli tuleviin päämää-

riin, tämänhetkiseen strategiaan, oletuksiin ja valmiuksiin. Kilpailijan tulevia päämääriä tar-

kastellaan kaikilla johtamisen tasoilla. Olemassa olevat päämäärät auttavat tekemään johto-

päätöksiä siitä, miten tyytyväinen kilpailija on nykyiseen asemaansa ja tuloksiinsa. Tämänhet-

kistä strategiaa tarkastelemalla selviää, miten yritys tällä hetkellä kilpailee ja onko todennä-

köisiä siirtoja tai strategiamuutoksia tulossa. Oletukset kuvaavat kilpailijan olettamuksia it-

sestä ja alasta. Niistä voidaan päätellä mikä saa kilpailijassa aikaan suurimman ja tehokkaim-

man vastareaktion. Valmiuksilla tarkoitetaan kilpailijan vahvoja ja heikkoja puolia. Niiden 

tarkastelussa voidaan selvittää mikä on kilpailijan heikko kohta ja varmistaa, että oma toi-

minta on vahvaa kyseisellä osa-alueella. Yhdistämällä osa-alueet keskenään, syntyy kilpailijan 

reaktioprofiili, eli tulokseksi saadaan profiili kilpailijan todennäköisestä reagoinnista. Kerätty 

tieto helpottaa onnistuneen kilpailustrategian laatimisessa. (Porter 1993, 72-74.) Glamlinin on  

kilpailija-analyysiä varten kerätyn markkinatiedon avulla mahdollista analysoida kohdemaan 

eli Englannin omaa tuotantoa ja tuontia, kilpailijoiden markkinaosuuksia ja imagoa, kohde-

maassa myytävien tuotteiden hinnoittelua, jakelureittejä sekä markkinointiviestintää. Lisäksi 

saadaan tietoa uusista tuotteista sekä mahdollisesta tarpeesta korvaaville tuotteille Englan-

nissa. 
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5.3.1 Kilpailijaseuranta  

Keskeisten kilpailijoiden määrittelyn jälkeen yritys voi aloittaa kilpailijaseurannan. Kilpailija-

seurannan kokonaisuus koostuu epäsuorasta kilpailijaseurannasta ja systemaattisesta kilpaili-

jaseurannasta. Epäsuora kilpailijaseuranta on suunnittelematta tehtävää kilpailijoiden ja lii-

ketoimintaympäristön seurantaa. Systemaattiseen kilpailijaseurantaan lukeutuvat pidemmällä 

aikavälillä tehdyt kilpailija-analyysit sekä kilpailijaseurannan apuna käytettävät tietojärjes-

telmät. Kilpailuympäristö, yrityksen vahvuudet ja heikkoudet sekä kilpailuasema selviävät kil-

pailuseurannan avulla. Siten kehittämistoimenpiteitä voidaan kohdentaa paremmin ja tehdä 

kannattavampia ratkaisuja niiden pohjalta, jotta oman yrityksen toiminta on tehokasta ja kil-

pailukykyistä. (Pirttilä 2000, 174-176.) 

Hyvin toteutetulla ja tehokkaalla kilpailijaseurannalla yritys voi saavuttaa kilpailuetua. Yri-

tyksen on mahdollista tehdä parempia strategisia valintoja, jos kilpailijaseurannan tuloksia 

osataan hyödyntää oikein. Kilpailijaseuranta varmistaa, että päätökset perustuvat oikeaan, 

tarkkaan, luotettavaan ja ajantasaiseen tietoon. Yrityksen henkilöstö voi toimia paremmin 

kilpailuympäristössä ja sitoutua yrityksen kilpailustrategian tavoitteisiin onnistuneen kilpailu-

seurannan avulla. (Pirttilä 2000, 170-172.)  

5.3.2 Kilpailustrategia 

Kilpailustrategian osalta tarkoitus on kehittää kattava malli siitä, miten yritys aikoo kilpailla, 

mitä yrityksen päämäärien pitäisi olla ja mitä menettelytapoja tarvitaan näiden tavoitteiden 

toteuttamiseksi sekä saavuttamiseksi (Porter 1993, 16). Kilpailustrategian avulla voidaan saa-

vuttaa kannattava ja pysyvä asema toimialan sisäistä kilpailua määrääviä voimia vastaan ja 

pärjätä markkinoilla. Kilpailustrategiaa valittaessa tulee tarkastella toimialojen houkuttele-

vuutta pitkän aikavälin kannattavuutta ajatellen sekä niitä tekijöitä, jotka määräävät yrityk-

sen kilpailuaseman toimialan sisällä.  Nämä tekijät eivät kuitenkaan yksin riitä ohjaamaan kil-

pailustrategian valintaa, vaan on huomioitava mukana oleva dynaamisuus. Toimialan houkut-

televuus ja yrityksen kilpailuasema eivät ole muuttumattomia. Strategianvalinta on tärkeää, 

sillä sen avulla yritys voi parantaa tai heikentää asemaansa toimialan sisällä. Tarkoitus ei ole-

kaan vain reagoida ympäristöön, vaan pyrkimys on muovata ympäristöä yritykselle edulliseen 

suuntaan, jolloin menestyksen jatkuvuus turvataan. (Pirttilä 2000, 38). 

Strategia määrittää tavan, jolla yritys luo kilpailuetua sekä arvon, jonka yritys asiakkailleen 

tarjoaa. Tämän vuoksi kilpailustrategiaa voidaan kutsua myös arvostrategiaksi. Kilpailun pe-

russtrategioita on Porterin mukaan kolme; kustannusjohtajuus, keskittyminen ja tuotteiden 

tai palveluiden differointi eli erilaistaminen. Näistä käytetään myös nimitystä geneeriset kil-

pailustrategiat ja ne muodostavat erilaiset kilpailuedun tyypit.  Kustannusjohtajuudessa stra-

tegiaa kuvaa alhainen kustannustaso suhteessa kilpailijoihin. Alhaisella kustannustasolla yritys 
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voi saavuttaa keskimääräistä parempaa tuottoa alallaan. Keskittymisellä tarkoitetaan toimen-

piteiden kohdistamista tiettyyn asiakasryhmään, tuotelinjan segmenttiin tai jollekin maantie-

teelliselle alueelle. (Porter 2004, 58-62.) Differoinnilla eli erilaistamisella tarkoitetaan brän-

din, tuotteen tai palvelun erottautumista edukseen kilpailijoistaan. (Vahvaselkä 2009,92). 

Glamlinin on mahdollista erilaistaa itsensä kilpailijoistaan esimerkiksi hyödyntämällä sekä ko-

rostamalla suomalaisuuttaan ja pohjoismaalaisuuttaan kansainvälisillä markkinoilla.  

5.3.3 PESTE - analyysi 

Kilpailustrategian toteuttamiselle ei ole vielä kyetty luomaan yksiselitteistä mallia tai oh-

jetta, sillä jokainen yritys luo omansa, omien tavoitteiden ja resurssien pohjalta. Sen sijaan 

suunnittelutoimiin on kehitetty vakiintuneita ja toimivia työkaluja, kuten yllä avattu Porterin 

toimiala-analyysi sekä SWOT- ja PESTE-analyysit.  

PESTE on menetelmä, jonka avulla voidaan tarkastella niitä tekijöitä, joihin yksittäinen yritys 

ei kykene omalla strategiavalinnallaan vaikuttamaan, vaan se tarkastelee muutosvoimia, 

jotka vaikuttavat organisaatioon ja sen toimintaan. Se on kehitetty suunnitelmavaiheeseen 

johdon tueksi, jotta suunniteltu strategia olisi mahdollisimman kilpailukykyinen ja toteutta-

miskelpoinen. PESTE-malli koostuu termeistä Political, Economic, Social, Technological ja En-

vironmental. Tämän analyysin sekä sen pohjalta muokattujen variaatioiden avulla voidaan 

tarkastella yksittäisten yritysten sekä toimialojen poliittisia, taloudellisia, sosiaalisia, tekno-

logisia ja ympäristöön liittyviä asioita. (Puusa, Reijonen, Juuti & Laukkanen 2015, 67.)  

Analysoidessa pientä yritystä, saattaa PESTE kartoittaa koko toimintaympäristön, mutta siir-

ryttäessä monialaiseen tai kansainväliseen yritykseen täytyy analyysiin lisätä eri tarkasteluta-

soja, jotta saadaan selkeämpi sekä tarkempi kokonaiskuva. Analyysin tasot voidaan jakaa esi-

merkiksi eri maiden välille tai liiketoimintayksiköittäin analysoiden. Esimerkiksi eri maiden 

välillä voi olla suuriakin eroja tarkasteltaessa PESTEn eri osa-alueita. Kun tehdään PESTE-ana-

lyysiä, on hyvä ottaa huomioon ainoastaan kyseiseen yritykseen vaikuttavat muutostekijät, 

jotta siitä ei tule sekava, moniosainen ja sitä on helpompi tulkita sekä hyödyntää. Analyysi 

itsessään ei ole strategia tai suunnitelma siitä, vaan sitä käytetään apuna strategisen aseman 

määrittämiselle ja suunnitelman tekemiselle. (Vuorinen 2013, 220-221.) 

5.4 Kilpailuetu 

Kilpailuedulla tarkoitetaan yrityksen suhteellista etua kilpailijoihinsa ja mahdollisiin tuleviin 

kilpailijoihinsa nähden, jossakin liiketoiminnan menestykseen vaikuttavassa kyvyssä, toiminta-

tavassa tai muussa menestystekijässä. Kilpailuetu muodostuu suhteellisesta paremmuudesta, 

joka on johdettu kohderyhmän arvostamista osa-alueista. Laatu-, palvelu- tai toimitusvar-

muus voi olla toiminnallisena piirteenä se, josta ylivoimaisuus yritykselle muodostuu. Toi-

saalta ylivoimaisuustekijä voi olla mielikuviin pohjautuvaa tarkoittaen sitä mielikuvaa, joka 
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yrityksestä tai sen tuotteesta tai palvelusta on luotu toimintojen lisäksi. Mielikuvista ja koh-

deryhmän arvostamista asioista syntyvä kilpailuetu ei kuitenkaan yksistään riitä, vaan myös 

strateginen käytännön toimeenpano on syytä toteuttaa onnistuneesti, jotta osaamisesta voi 

aidosti tulla yritykselle kilpailuetu. Kilpailuedun toteutettavuus liiketaloudellisesta näkökul-

masta merkitsee sitä, että siitä saatavien tuottojen on oltava pitkällä aika välillä suurempia 

kuin siihen tehtävät uhraukset. (Vahvaselkä 2009, 92.)  

Kilpailuetua määriteltäessä voidaan hyödyntää Porterin geneerisiä kilpailustrategioita kustan-

nusjohtajuutta, keskittymistä ja differointia. Kustannusjohtajuuden näkökulmasta katsottuna 

Glamlinin on mahdollista hankkia kustannusetua siinä, ettei sen yritystoiminta tarvitse konk-

reettisia liiketiloja liiketoiminnassaan. Kansainvälistyminen onnistuu verkon välityksellä. Toi-

saalta konsultaatio pakettien kuljettaminen tulee harkita tarkasti, jotta kustannusetu säilyy. 

Glamlinin on mahdollista differoitua Englannin markkinoilla olemalla ainut yritys Suomesta, 

jolla on tarjota kyseistä palvelua. Ainutlaatuisuus tulee suomalaisuudesta ja Suomeen liite-

tyistä mielikuvista, joita ovat upea luonto järvineen ja vesistöineen. Keskittymisellä Glamlin 

voi saavuttaa kilpailuetua keskittymällä toimialan sisällä olevan kilpailukentän tekijöihin. Yksi 

näistä tekijöistä on yritystoiminnan asiantuntijuus eli kauneudenhoitoalan ammattilaiset, 

jotka ovat suuressa osassa luomassa merkityksellistä palvelupolkua asiakkaille verkkoympäris-

tössä. Tekoälyä hyödyntämällä varmistetaan palvelun nykyaikaisuus, joka sekin on yrityksen 

kilpailuetu. 

6 SWOT-Analyysi 

SWOT on analysointimenetelmänä yksinkertainen ja 1960-luvulta lähtien yleisesti käytössä ol-

lut strategiatyökalu, jota toimii apuvälineenä analysoidessa esimerkiksi yritystoiminnan osa-

alueita. Analyysissä on tarkoitus kartoittaa organisaation vahvuuksia (Strenghts) ja heikkouk-

sia (Weaknesses) sekä toimintaympäristön luomia mahdollisuuksia (Opportunities) ja uhkia 

(Threats) yritykselle. (Lindroos & Lohivesi 2004, 219.) Vahvuudet ja heikkoudet ovat yrityksen 

sisäisiä asioita ja mahdollisuudet sekä uhat ovat ulkoisia liiketoimintaympäristöön liittyviä te-

kijöitä. Sisäiset tekijät painottuvat nykyhetkeen, mutta ulkoiset tekijät käyvät läpi myös 

mahdolliset tulevaisuuden tapahtumat. Analyysin päämääränä on luoda kokonaiskuva yrityk-

sen nykytilanteesta, jotta strategisten päätösten tekeminen on helpompaa varsinkin, kun ana-

lyysi tehdään kilpailijasta. Tällöin analyysin teettäneellä yrityksellä on selkeämpi kuva kilpai-

lijan asemasta markkinoilla ja kun kilpailijayrityksen tilanne on selkeästi kartoitettu, voi yri-

tys kehittää omaa toimintaansa. Analyysin tuen avulla yrityksen on tarkoitus tehdä omat stra-

tegiset päätöksensä hyödyntäen vahvuuksia, vahvistaen heikkouksia, minimoiden uhkia ja hy-

väksikäyttäen mahdollisuuksia. (Vuorinen 2013, 88.) 
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Kuvio 3: SWOT - analyysi. (Puusa, Reijonen, Juuti & Laukkanen 2015, 76) 

 

SWOT-analyysiä tehdessä tulee kuitenkin ottaa huomioon myös sen rajoitteet. Taulukkoa koo-

tessa siihen kertyy helposti sekaisin nykytilanteeseen ja tulevaisuuteen liittyviä tekijöitä. 

Tätä voi helpottaa tekemällä kaksi eri analyysipohjaa, jossa toisessa analysoidaan nykytilan-

teeseen vaikuttavia tekijöitä, toisessa tulevaisuuteen pohjautuvia ja näitä vertaillaan keske-

nään. Analyysiä tehdessä kannattaa myös kiinnittää huomiota siihen, että usein taulukko saat-

taa yksinkertaistaa asioita liikaa ja jakaa yrityksen toimet suuriin kategorioihin, jolloin sama 

tekijä voi olla niin heikkous kuin vahvuuskin. Tästä syystä analyysiä tehdessä on tärkeää käydä 

tarkoin läpi syyt sekä kirjata ylös, miksi jokin tekijä voi olla molempia ja miten se vaikuttaa 

yrityksen toimintaan. Analyysin toteutus on rajattava tarkoin, jotta yksi taulukko ei lähde kä-

sittelemään koko organisaatiota läpikotaisin. (Lindroos & Lohivesi 2004, 219-220; SWOT Ana-

lysis 2010.) Glamlinille toiminnan kehittämisen ja ulkomaille viemisen kannalta hyödyllisin ja 

tärkein kartoitettava asia kilpailijoissa on niiden verkkosivut, toiminta verkossa sekä asiakas-

markkinointi. Analyysi onkin hyvä rajata käsittelemään näihin aihealueisiin vaikuttavia teki-

jöitä, jotta saadaan kasaan selkeä kokonaiskuva. 

6.1 Kilpailijoiden valinta 

Glamlinin avainkilpailijoita valittaessa on perusteltua kiinnittää huomio kilpailuympäristöön, 

jossa yritys tulee itsekin Englannissa toimimaan. Kilpailuympäristössä esille nousee edelleen 

suuressa suosiossa oleva Birchbox, joka on kaikkien aikojen ensimmäinen kauneustuotteita si-

sältävä boksipalvelu. Birchbox valitaan ensimmäiseksi avainkilpailijaksi, koska se on ollut luo-

massa koko boksipalveluiden historiaa. Birchbox on toiminut alalla pitkään ja se on kerännyt 

itselleen vankan asiakaskunnan, jonka vuoksi se on hyvin tärkeä avainkilpailija kilpailija-ana-

lyysin kannalta. (Birchbox 2018.) Toiseksi Glamlinin avainkilpailijaksi kilpailija-analyysiin vali-

taan GlossyBox. GlossyBox on saavuttanut suuren suosion Englannissa. The Latest in Beauty on 

kolmas avainkilpailija sen vuoksi, että yritys tarjoaa perinteisten boksipalveluiden lisäksi myös 

personoidumpia vaihtoehtoja, joten se on ideologialtaan lähempänä Glamlinia. Alan suosi-

tuimpia ja kansainvälisestikin menestyneitä toimijoita on tärkeä tarkastella analyysissä, sillä 

ne vaikuttavat ja ohjaavat markkinoita suuresti. Ne antavat Glamlinille, uudelle tulokkaalle 

ensiarvoisen tärkeää tietoa siitä, millaiset internetsivut suosituilla toimijoilla on käytössään, 

Vahvuudet Heikkoudet

Mahdollisuudet Uhat

SWOT
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minkälaisilla toimilla tai kampanjoilla asiakaskunta saavutetaan ja mikä mahdollisesti vetoaa 

potentiaalisiin asiakkaisiin. Analyysin myötä saadaan selville näiden toimijoiden verkkoviestin-

nän eli internetsivustojen vahvuudet, heikkoudet, uhat ja mahdollisuudet. Näitä kilpailijaseu-

rannasta saatuja tietoja Glamlin voi myöhemmin hyödyntää kilpailuedun lähteenä ja oman 

toiminnan erilaistamisessa tai vahvistamisessa. 

6.2 Kilpailijoiden verkkoviestintä 

Verkkosivuista teetettävän SWOT-analyysin avulla pyritään kartoittamaan pääkilpailijoiden 

vahvuudet, heikkoudet, uhat ja mahdollisuudet verkkoviestinnän ja yrityksen verkossa tapah-

tuvien markkinointitoimien kautta. Koska Glamlin pyrkii markkina-alueelle, jossa on olemassa 

olevia vahvoja kilpailijoita paljon, on erityisen tärkeää tehdä ennakkoseurantaa ja -selvitystä 

kilpailijoiden toimista ja nykytilanteesta. Kilpailijoiden tarkastelun tarkoituksena onkin vah-

vistaa Glamlinin valmiuksia kansainvälistymiseen ja luoda pohjaa sen omille tuleville markki-

nointitoimille, jotta yritys kykenee saavuttamaan oman asiakaskuntansa ja potentiaalisimmat 

asiakkaat. Verkkoviestintä on niin suuri osa jokaisen yrityksen arkea nykymaailmassa, että re-

sursseja kannattaa ja täytyy suunnata sitä kohdin. Se on suuri osa yrityksen imagon luomista 

asiakasten keskuudessa ja oikean käyttäjäkunnan tavoittamisessa. 

Internetin käyttämisestä ja sen suosiosta ostosten tekemisen välineenä on tehty paljon tutki-

muksia. Englannissa vuonna 2018 89% aikuisista käyttää internettiä viikoittain ja vuodesta 

2016 vuoteen 2018 internetin päivittäinen käyttö aikuisten keskuudessa on kasvanut 35 pro-

sentista jopa 86 prosenttiin. Nykypäivänä tutkimusten mukaan jo 90 prosentilla kotitalouk-

sista on pääsy internettiin kotonaan ja jopa 78% aikuisista käyttää älypuhelimia päivittäin vä-

lineenä internetin käytölle. Tämä tukee sitä, että internet ja verkkopalvelut ovat yritykselle 

tärkeitä välineitä asiakkaidensa tavoittamiseen ja siihen tulee panostaa. Verkkosivujen tulee 

olla sopiva ja helppokäyttöinen alustana myös älypuhelimilla, koska niin suuri osa ihmisistä 

käyttää internettiä niiden kautta. Suosituin aktiviteetti internetin välityksellä oli sähköpostien 

vastaanottaminen ja lähettäminen, joten uutiskirjeet ja muut asiakaspostit sen välityksellä 

ovat vieläkin tärkeä kommunikointireitti. Toisena oli internetin käyttäminen tiedon ja käyttä-

jäkokemusten etsimiseen tuotteista ja palveluista, jota tutkimuksen mukaan tekee noin 77% 

prosenttia Englannissa. Jopa 78% oli ostanut tuotteita tai palveluita internetistä viimeisen 12 

kuukauden aikana. Näistä ostajista 95% oli 16-24 vuotiaita ja jopa 96% 25-34 vuotiaita. Alustan 

toimivuus älypuhelimilla, tableteilla ja tietokoneilla on erityisarvoisen tärkeää sekä kohden-

nettu markkinointi suosituimpia kanavia käyttäen. (Internet Access Households and Individuals 

Great Britain 2018.)  

Englanti tulee myös toisena Norjan jälkeen listauksessa Euroopan maista, joissa tehdään eni-

ten internet-ostoja. On ennustettu, että erittäin potentiaalisesti seuraavan 12 kuukauden ai-

kana Englannin verkkokaupankäynnin kulutus parantuu huomattavasti. 68% naisista sanoo, 
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että käyttävät internetiä konsultaatioon ja arvosteluiden etsimiseen ennen ostoksen teke-

mistä ja 56% katsoo sosiaalisen median kanavia tukemaan päätöstään. Prosentuaaliset osuudet 

ovat koko ajan kasvussa, joten yritysten täytyy nähdä yhä enemmän vaivaa verkossa toimimi-

seen. Glamlinin tapauksessa, jossa hyödynnetään verkossa tapahtuvaa konsultointia, on erityi-

sen tärkeää kiinnittää huomiota tähän alati kasvavaan toimintaympäristöön verkossa. (Kitonyi 

2017.) 

6.3 Kilpailija A: Birchbox 

 

Kuvio 4: Birchboxin SWOT - analyysi. 

Birchbox on Englannin suosituin boksipalvelu ja alansa ensimmäinen kauneusboksi. Se on kas-

vattanut itselleen vankan asiakaskunnan ja uudistuu sekä kehittyy jatkuvasti. Se on myös ehti-

nyt laajentaa toimintaansa muihin maihin, joten se on kilpailijana tärkeä ja se voi opettaa 

markkinoille pyrkivälle paljon. Birchbox on lähtenyt etenemään pienestä vuonna 2010 ja siitä 

eteenpäin kasvanut räjähdysmäisesti lisäämällä esimerkiksi miehille suunnatun boksin valikoi-

maansa sekä tarjoten lisäpalveluita, kuten boksin personointia, kuukausittaisia lahjoja ja laa-

jentaen tuotevalikoimaansa. (Birchbox 2018.) 

Koska Birchbox on suosituin ja yksi levikiltään laajimmista kauneusboksipalveluita tarjoavista 

yrityksistä, on sillä vahvuuksia erittäin paljon ja lista on pitkä. Monet yritykset, jotka ovat 

vahvoja toimijoita saattavat unohtaa ajan tasalla pysymisen ja ainaisen uudistumisen, mutta 

ei Birchbox. Sillä on vahva brändi-imago globaalisti eikä sen tarvitse enää keskittyä tunnet-
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tuuden lisäämiseen vaan enemmän olemassa olevien asiakkaiden tyytyväisyyteen sekä uus-

asiakashankintaan markkinoinnin ja kampanjoinnin keinoin. Birchbox on panostanut verkkosi-

vuihinsa paljon ja alusta skaalautuu hyvin niin tietokoneelle kuin älypuhelimellekin. Skaa-

lautuvuus tarkoittaa sitä, että käytettävissä olevasta laitteesta riippuen verkkosivut näyttäy-

tyvät tämän laitteen mukaisesti ja tekstit näkyvät oikean kokoisina (Digimarkkinointi 2018). 

Yritys on varmistanut älypuhelimella selailun helppouden luomalla oman mobiilisovelluksen. 

Mobiilisovellus on helppokäyttöinen ja ominaisuuksiltaan yhtä monipuolinen kuin verkkosivu-

kin. 

Verkkosivut ovat selkeät ja yleisilme on raikas. Verkkosivujen luomisessa on hyödynnetty am-

mattimaisesti perusohjeita hyvien verkkosivujen aikaansaamiseksi. Tärkeitä osa-alueita ovat 

hakemistopalkin selkeys, suorat linkit, selkeät ja houkuttelevat bannerit, eli staattiset tai ani-

moidut kuvat ja helposti luettavissa ja sisäistettävissä oleva sisältö. Kuvien tulee olla sel-

keitä, laadukkaita ja asiaankuuluvia sekä kokonaiskuva sivustolla yhtenäinen. Varsinkin etusi-

vulla olevien tekstikappaleiden tulisi olla lyhyitä, jotta lukija selatessaan samalla sisäistää 

tiedon nopeasti ja ymmärtää mistä on kysymys sekä mitä kaikkea sivusto hänelle tarjoaa. Si-

vuston tulisi myös ohjata asiakasta toimimaan eli sen täytyy sisältää niin sanottuja ”Call to 

Action”-painikkeita. Näitä painikkeita kutsutaan myös konversiopainikkeiksi ja niillä tarkoite-

taan sitä, kuinka hyvin toimintakehotteet ohjaavat käyttäjän toimintaa verkkosivuilla. Kon-

versiolla tarkoitetaan verkkosivustoilla mitattavissa olevaa tehtyä toimenpidettä. Esimerkkejä 

konversiosta ovat esimerkiksi napin tai linkin klikkaus, täytetty lomake tai suoritettu ostos. 

Seuraamalla konversiota ja täyttynyttä konversioprosenttia eli esimerkiksi sitä kuinka paljon 

myyntiä saadaan suhteessa kävijöihin, voidaan tarkkailla mainonnan toimivuutta ja koko si-

vustojen rakenteen käytettävyyttä. Konversiopainikkeet kuten ”tilaa”, ”osta nyt” ja ”liity 

tästä” ovat tärkeitä ja ne tulee sijoittaa sivun alkuun, keskivaiheille ja loppuun, jotta kävijä 

kiinnittää niihin huomion heti ja kokee asioimisen helpoksi. Verkkosivut täytyy myös opti-

moida hakukoneiden löydettäviksi oikeilla avainsanoilla ja sisällöllä, jotta kävijämäärää ja 

osuvuutta esimerkiksi Googlen haussa saadaan lisättyä. (Spritz Web Solutions 2012; Suomen 

Digimarkkinointi 2018.)  

Birchbox on nettisivuillaan hyödyntänyt heti sivuston alussa konversiopainikkeita ja sijoittanut 

helppokäyttöisen selauspalkin sivun ylälaitaan, jonka kautta on helppo löytää kaikki tarvit-

tava. Selauspalkki kulkee myös koko ajan mukana sivuston ylälaidassa, vaikka verkkosivuja vie 

alaspäin, joten kävijän ei tarvitse tutustuessaan palata takaisin sivun alkuun halutessaan vaih-

taa esimerkiksi ihonhoidosta meikkeihin. Banneri on ajankohtainen, sillä se kuvaa kuluvan 

kuukauden kauneusboksia ja on laadukkaasti sijoitettu ja koko sivun sävyt on sommiteltu sen 

mukaan. Birchbox on myös sijoittanut sivun ylälaitaan houkuttelevan tarjouksen, johon pää-

see yhdellä napinpainalluksella ja se toimii houkuttimena uusasiakkaille. Lisäksi yritys mainos-

taa verkkosivuillaan, että toimituskulut ovat ilmaiset, mikäli ostaa tuotteita yli 35 punnalla. 
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Edullisempien tilausten toimituskulujen kustannukset tulisivat kuitenkin olla myös helposti si-

vuilta löydettävissä, sillä tällä hetkellä tietoja ei löydy ja se voi osaltaan vaikuttaa potentiaa-

listen asiakkaiden ostopäätökseen.  

 

Kuvio 5: Birchbox - verkkosivun etusivu. (Birchbox 2018) 

Koska erilaiset konversiopainikkeet ovat tärkeitä, on syytä kiinnittää huomiota myös sosiaalis-

ten medioiden kanavien mainostamiseen ja löytymiseen. Tällä hetkellä sivustojen huonona 

puolena on, että painikkeet on sijoitettu loppuun, jolloin niiden löytäminen hankaloituu. 

Vaikka nykypäivänä lähes jokainen yritys löytyykin sosiaalisesta mediasta ja kuluttaja osaa 

heitä sieltä etsiä, on silti tärkeää tuoda ne näkyvästi esille. Sosiaalista mediaa hyödynnetään 

niin vahvasti markkinoinnissa, että kuluttajien on erityisen tärkeää löytää kanavat heti. Par-

haimmassa tapauksessa hyvin sijoitetut painikkeet ja linkit alustoille saavat potentiaaliset asi-

akkaat seuraamaan yritystä ja sitä kautta markkinointi tehostuu. Birchboxin seuraajamäärä 

varsinkin Instagramissa ja Facebookissa on jo erittäin laaja, mutta uusasiakaskonversioon tu-

lisi keskittyä, vaikka vakaata seuraajakuntaa on jo hankittu kiitettävästi. 

Koska verkkosivujen etusivun on tarkoitus tarjota tietoa yrityksen palveluista ja itse yrityk-

sestä, on tärkeää sijoittaa pääasiat mahdollisimman ylös, jotta selaaja löytää pääasiat heti. 

Birchboxin etusivulla heti ensimmäisten joukossa löytyy selkeä kolmivaiheinen kuva siitä, mitä 

palveluita he tarjoavat ja painikkeesta on helppo siirtyä tutustumaan lähemmin. Birchbox tar-

joaa muutakin, kuin perinteistä kuukausittaista yllätyskauneusboksia, josta se tunnetaan. Se 

on onnistuneesti saanut tuotua heti sivuston alkupäässä esille muut palvelunsa, kuten perso-

nointimahdollisuuden sekä verkkokaupan olemassa olon. Verkkokauppaa onkin hyvä tuoda 

esille, sillä boksipalvelulle se on erittäin arvokas lisä, kun potentiaalinen asiakas tai jo ole-

massa oleva tilaaja voi tehdä ostoksensa samalta yritykseltä. Tekstiä on vähän ja bannerin 

pääpointti on tiivistetty muutamaan sanaan ja lauseeseen. Alla on painike, josta painamalla 

selaaja pääsee tutustumaan lähemmin ja näitä painikkeita on useita läpi etusivun alusta lop-

puun. Näillä keinoin saadaan potentiaalinen asiakas kiinnostumaan, kulkeutumaan syvemmälle 

verkkosivuihin ja houkuteltua lähemmäs ostopäätöstä. Sivun ylälaidasta läytyy myös teksti, 
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jossa lukee ”suosittele ystävälle, saat 5puntaa”. Tämä on hyvä tapa käyttää jo sitoutuneiden 

tai sitoutumista miettivien asiakkaiden verkosto hyödyksi ja mahdollisesti sitä kautta hankkia 

lisää sitoutuneita tilaajia. Läheisten arvostelut ja suositukset vaikuttavat paljon ostopäätök-

sen tekemiseen. (Birchbox 2018; Digimarkkinointi 2018.) 

 

Kuvio 6: Birchboxin tarjoamat palvelut. (Birchbox 2018) 

Birchbox on huomioinut hyvin myös muut verkkomarkkinoinnin osa-alueet, joiden kautta ta-

voittaa mahdollisimman suuri määrä potentiaalisia asiakkaita. Se hyödyntää laajasti bloggaa-

jia ja vloggaajia, eli videoblogien pitäjiä, mainostaessaan ja markkinoidessaan palveluitaan. 

Kuitenkin suuri osa näiden reittien kautta tapahtuvasta mainostamisesta keskittyy kauneus-

boksiin, joka on yrityksellä jo entuudestaan vahva osa-alue eikä esimerkiksi verkkokauppaan, 

kivijalkamyymälöiden olemassaoloon tai personoinnin mahdollisuuteen. Verkkosivuilta löytyy 

myös linkki verkkolehteen, jonne ilmestyy kauneusaiheisia ja hyvin käytännönläheisiä artikke-

leita, joita asiakas voi lukea. Artikkeleiden kautta on mahdollista innostaa asiakkaita ja saada 

heidät sitä kautta joko tilaamaan kauneusboksi tai ostamaan Birchboxin verkkokaupasta. Kau-

neuspakettien tarkoitus on myös luoda polkua asiakkaalle, jotta hän etenee boksista verkko-

kauppaan ostamaan täysikokoisia tuotteita. (Birchbox 2018.) 

Haasteena ja heikkoutena verkkokaupassa kuitenkin on suuri kilpailu isojen toimijoiden kes-

ken. Vaikka kuluttaja tilaisi kauneuspaketin Birchboxin kautta, on hänen mahdollista ostaa 

tuotteensa markkinajäteiltä, kuten Sephora ja Ulta. Birchboxilla ei ole mitään suoraa keinoa 

tai suunnitelmaa siihen, kuinka onnistua tässä. (Segran 2018.) Asiakkaat täytyy jollakin tavalla 

saada sitoutettua juuri kyseiseen yritykseen, jotta he eivät hakeutuisi ostamaan tuotteita 

muualta. Birchboxin verkkosivuilla ei ole esimerkiksi näkyvää tuotekampanjaa tai verkko-

kauppa-alennusta, joka houkuttelisi kuluttajaa ostamaan tuotteet juuri heiltä. Jos yritys ha-

luaa lisätä sitoutuneiden asiakkaiden määrää, tulisi sen käyttää tehokkaammin hyväksi näkyvä 

kampanjointi myös verkkokaupan puolella.  
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Miesten kosmetiikan kulutus erityisesti toilettitarvikkeiden puolella on kasvanut ja se sisältää 

entistä enemmän ihon- ja hiustenhoitotuotteita tavallisten deodoranttien ja shampoiden li-

säksi. Miesten kosmetiikan kulutuksen uskotaan nousevan huippulukemiin vuoteen 2020 men-

nessä. Haasteena on se, että n. 80% miesten kosmetiikasta ostetaan vieläkin kivijalkamyymä-

löistä. Vaikka miesten verkko-ostosten osuus onkin kasvanut, vain 5% kosmetiikkatuotteiden 

ostoista miesten keskuudessa tapahtuu verkossa. (Coresight Research 2017.) Koska miesten 

kosmetiikan kulutus on lisääntynyt räjähdysmäisesti viime vuosien aikana, on Birchboxin täy-

tynyt reagoida asiaan. Se on tuonut markkinoille myös miehille suunnatun, oman kauneuden-

hoitopaketin. Birchboxin vahvuuksiin lukeutuu uusiutuminen ja ajankohtaisuus, joka on osoi-

tettu myös tässä tapauksessa.  

Birchboxilla on myös kaksi kivijalkamyymälää, jotka sijaitsevat New Yorkissa ja Pariisissa. 

New Yorkin liike on avattu ensimmäisenä ja jo vuonna 2014 sekä Pariisin liike vuonna 2017. 

Myymälät ovat erittäin hyvä keino saada tilaajia ja uusia asiakkaita aktivoitumaan. Kaikki asi-

akkaat eivät halua asioida vain verkossa, vaan osa kuluttajista vielä tänäkin päivänä haluaa 

henkilökohtaisen ostokokemuksen. Vaikka myymälöiden olemassaolo on erittäin hyvä asia yri-

tyksen ja erilaisen asiakaskunnan tavoittamisen kannalta, ei niitä ole tuotu esille onnistu-

neesti. Tieto myymälöistä on hankalasti sijoitettu ja sivuja sai selata kauan ennen kuin tuli 

vastaan osio, jossa niistä kerrottiin. Vaikka yrityksen pääpaino keskittyykin verkkotoimintaan, 

olisi sen silti tärkeää tuoda paremmin esille omat liikkeensä, joista on mahdollista saada hen-

kilökohtaista palvelua. Liikkeissä on monipuolinen tarjonta ja esimerkiksi asiakkaan on mah-

dollista varata aikoja kauneuspalveluihin sekä kasata itse oma kosmetiikkaboksinsa paikan 

päällä. (Birchbox 2018.) 

Birchbox on jo niin vahva toimija alalla ja sen levikki käsittää Amerikan, Englannin, Ranskan, 

Espanjan, Belgian ja Irlannin, että sillä on mahdollisuuksia kasvaa uusille markkina-alueille. 

Yhdet suurimmista markkinoista sijaitsevat Länsi-Euroopassa ja Aasiassa, jonne laajentamalla 

yrityksen mahdollisuudet ovat rajattomat. Birchbox on onnistunut laajentamisessaan hyvin ja 

ottanut huomioon myös maakohtaiset, erilaiset tarpeet kuluttajien välillä. Esimerkiksi Birch-

boxilla on eri sivustot Englannille ja Ranskalle. Ranskan verkkosivuilla on näkyvämmin esillä 

hajuvesiä, ”limited edition”-tuotteita, aurinkotuotteita ja esimerkiksi kivijalkamyymälän si-

jainti. (Birchbox France 2018.) Uusille markkinoille siirtyessä on aina haasteena vastata kysei-

sen markkina-alueen kuluttajien toiveisiin ja vaatimuksiin, mutta Birchboxilla asia on hoidettu 

ammattimaisesti. Boksin sisältö täytyy myös mahdollisesti personoida maakohtaisesti eri tar-

peiden mukaan ja haasteena onkin löytää toimivat paketit eri markkinoilla.  
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Kuvio 7: Bircboxin Ranskan verkkosivujen poimintoja. (Birchbox France 2018) 

Koska markkinaosuus on vahva, on yrityksen mahdollista myös testata markkinoita ja kokeilla 

uusia asioita kärsimättä niistä huomattavasti. Tämä tarkoittaa sitä, että yritys voi kokeilla uu-

sia, rohkeitakin innovaatioita ja katsoa innostuvatko kuluttajat niistä. Tätä kautta yritys saat-

taa löytää kokonaan uusia menestyspalveluita tai uuden asiakaskunnan, jos jokin kokeiluista 

tai markkinoille tuoduista innovaatioista herättäisi suuremman yleisön kiinnostuksen. Tämä 

tarkoittaa myös sitä, että yrityksen täytyy pysyä uusien innovaatioiden tasalla ja seurata tar-

koin markkinoiden liikkeitä, jotta se pystyy vastaamaan oikealla tavalla. Möys Englannin Bre-

xit voi vaikuttaa huomattavasti markkinoihin ja esimerkiksi kuljetustilauksiin. Vielä ei ole var-

maa mitä tulevaisuudessa tapahtuu, joten asiaan täytyy kiinnittää huomiota ja on kyettävä 

ennakoimaan mahdollisimman paljon näitä uhkia.  

6.4 Kilpailija B: Glossybox 

 

Kuvio 8: Glossyboxin SWOT - analyysi. 
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Glossybox on kansainvälisesti toimiva kauneusbokseja tarjoava yritys, joka on perustettu 

vuonna 2011 Berliinissä Charles von Abercronin toimesta. Yritys toimii nykypäivänä kymme-

nessä eri maassa, kolmessa eri maanosassa ja on toimittanut jo yli 5 000 000 boksia maail-

manlaajuisesti. Yritys on kasvanut nopeasti ja tekee yhteistyötä monen huippubrändin kanssa 

sekä tarjoaa laajan valikoiman erilaisia palveluita tavallisen yllätysboksipalvelun lisäksi. (Ohr 

2014.) Yritys haluaa panostaa boksin ulkonäköön ja ylelliseen vaikutelmaan, jotta asiakas saa 

kokonaisvaltaisen elämyksen ja paketin avaaminen on aina yhtä innostavaa. Paketin ulkoasu 

on kaunis, seesteinen ja yksinkertainen. Siinä on pieniä yksityiskohtia, kuten silkkinauhasta 

tehty rusetti, joka on käsin sidottu ja bränditarralla suljettu silkkipaperi, joka tekee boksista 

herkän ja arvokkaan. Lisäksi jokainen paketti on käsin valmistettu Englannissa ja se on tehty 

kokonaan kierrätettävästä materiaalista. Tämä on iso plussa erityisesti kuluttajille, jotka ha-

kevat ympäristöystävällisiä arvoja yritykseltä. (Glossybox 2018.) 

Glossyboxin sivut ovat yleisilmeeltään hyvin selkeät ja informatiiviset. Vaikka tietoa on pal-

jon, on kaikki osa-alueet sijoitettu järkevään järjestykseen navigointipalkissa. Sivusto on sel-

keästi suunniteltu tavoitellun kohderyhmän, naisten, mukaan ja kokonaiskuva on hento sekä 

herkkä. Tämä rajaa mahdollisuuksia haalia mieskuluttajia asiakaskuntaan, sillä sivujen ilme 

on hyvin naisellinen ja saattaa helposti jopa pelästyttää miehet pois. Glossybox kuitenkin sel-

keästi tavoittelee nimenomaan naisia ja panostaa tiettyyn segmenttiin. Miesasiakaskuntaa voi 

kuitenkin pitää mahdollisuutena Glossyboxille myöhemmin tulevaisuudessa. He ovat onnistu-

neet luomaan vankan pohjan naisten keskuudessa, joten siirtymä miestenpalveluun onnistuu 

varmemmin. Etusivulla huomio kiinnittyy myös sen pituuteen. Glossyboxin etusivu on erittäin 

lyhyt ja sisältää vain ajankohtaisen bannerin, 3 askeleen ohjeen kuinka toimia ja tietoa aiem-

mista yllätysbokseista ja niiden sisällöstä. Etusivun yksinkertaisuus on hyvä piirre, sillä se an-

taa juuri tarpeeksi tietoa yrityksestä ja sen agendasta, jättämällä kuluttajan kiinnostuneeksi. 

Tällöin kuluttaja voi alkaa tutkia ja selata itse sivuja navigointipalkin kautta ja ajautuu hel-

pommin entistä syvemmälle yrityksen sivuilla.  

 

Kuvio 9: Glossyboxin navigointipalkki. (Glossybox 2018) 
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Yritys hyödyntää sivuillaan myös bannerin ajankohtaistamista tehokkaasti ja kiinnittää sen 

avulla sivun käyttäjän huomion. Glossybox tuo navigointipalkissaan erityisen hyvin ilmi kaikki 

tarjoamansa palvelut ja lisäpalvelut, joita on lukuisia. Navigoinnin ja siirtymien helppous si-

vustoilla onkin ensiarvoisen tärkeää, sillä verkossa selatessa asiakkaalla ei ole kontaktia esi-

merkiksi yrityksen henkilökuntaan tai muuhun ihmiseen, joka häntä opastaisi. Kuluttaja siis 

etsii tiedon itse, jonka normaalissa asiakaskontaktissa asiakaspalvelija hänelle antaisi. Tämä 

vuoksi tarpeellisen tiedon tulee olla selkeässä paketissa, ytimekkäästi kerrottuna ja kuvattuna 

sekä helposti löydettävissä. Heti navigointipalkin alapuolelta löytyy konversiopainike alennus-

koodiin, jolla ensimmäisen kuukauden paketin saa etuhintaan. Konversiopainike on hyvin 

esillä, heti ennen banneria ja sen sanoma on selvä. Viesti sisältää myös hauskan sanaleikin 

Halloweeniin liittyen. Konversiopainikkeista saadaan tehtyä houkuttelevampia leikittelyllä, 

tunteisiin vetoamisella tai ohittamattomalla tarjouksella. Sivun ylälaidasta löytyy myös ku-

vake, jossa on maan lippu ja sitä painamalla avautuu valikko. Valikosta pystyy vaihtamaan toi-

mitusmaan ja esimerkiksi punnasta euroihin, jolloin sivu laskee automaattisesti oikean kurssin 

kyseiselle valuutalle. Tämä tekee sivuilla asioinnista ja liikkumisesta mutkattomampaa. (Glos-

sybox 2018; Frederiksen 2016.) 

Potentiaaliseen asiakkaaseen tulisi aina myös yrittää luoda yhteys, vedota asiakkaan tunteisiin 

tai arvomaailmaan, jolloin asiakas kokee samankaltaisuutta yrityksen ja omien arvojensa 

kanssa. Glossyboxilla on monia hienoja arvoja, joita se tuo näkyästi esille. Kierrätettävät ja 

käsin valmistetut laatikot sekä tarjolla oleva kokonaan oma yllätysboksi vegaaneille ovat hy-

viä keinoja luoda suhdetta asiakkaaseen vetoamalla hänen itse arvostamiinsa asioihin ja tar-

joamalla ratkaisuja niihin. Glossybox on hyvin ajan hermoilla ja reagoi muutoksiin toimin-

taympäristössä hyvin, sillä vegaaninen kosmetiikka on noussut suureksi trendiksi. Vegaanisuus 

ja luonnollisuus on saanut viime vuosina niin paljon mediahuomiota, että se on kasvattanut 

markkina-osuutta myös kosmetiikan parissa. Kaksi kolmasosaa naisista Englannissa kokevat, 

että vegaaninen ja terveellinen dietti on suuri osa ihonhoitoa ja on alkanut siirtämään näitä 

terveystottumuksia myös kosmetiikan kulutukseen. Glossybox on valinnut myös oikean reitin 

vegaanisen boksinsa esilletuomiseen, sillä maanlaajuisen tutkimuksen tulosten mukaan 

verkko-ostoilla on toiseksi suurin markkina-osuus vegaanisen kosmetiikan myynnissä. Suurim-

pana toimii hyper- ja supermarketit. Koska Glossybox on niin hyvin ajantasalla markkinoilla 

vallitsevista trendeistä, voisi se tarttua kiinni myös kokoajan nousevasta aasialaisen kosmetii-

kan trendistä. (Grand View Research 2018; Libby 2016.) 

Joka kuukauden paketin takana on myös oma tarina siitä, miksi paketti on räätälöity sillä ta-

valla tiettynä kuukautena tai miksi se sisältää tietynlaisia tuotteita. Ihmiset pitävät tarinoista 

ja mielikuvista, joten tarinankerronta on erinomaisen hyvä keino lähestyä ja kerryttää asiak-

kaita. Tarinoiden on tarkoitus tukea yrityksen toimia ja imagoa. Siihen tulee olla järjestelmäl-

linen ja strateginen ote, jottei se kuulosta keksityltä tai liioitellulta. Muiden arvioinnit ja mie-

lipide vaikuttaa usein myös paljon ostopäätöksen tekemiseen. Siksi on erityisen hyvä, että 
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Glossyboxilla on olemassa erittäin selkeä asiakaspalautetaulukko, josta näkyy arvostelut 1-5 

tähden välillä. Nähtävillä on siis kaikkien arvion antaneiden tähdet ja henkilökohtainen kom-

mentti, oli se sitten positiivinen tai negatiivinen. Tämä läpinäkyvä ja rehellinen toiminta luo 

luotettavaa kuvaa yrityksestä. Heillä on käytössään myös online-keskustelualusta, jonka 

kautta sivuilla selaava kuluttaja voi kysyä heti apua häntä askarruttaviin asioihin. Tämä on 

erittäin suuri etu, sillä yleensä verkkosivuilla on valmiit vastaukset eniten kysyttyihin kysy-

myksiin ja muussa tapauksessa asiakas voi soittaa tai kontaktoida yritystä sähköpostilla, jol-

loin vastausnopeus ei ole tiedossa. Glossyboxin sivulla, jolta keskustelualusta löytyy, lukee 

myös keskimääräinen vastausaika, joka helpottaa asiakasta. Usein verkossa selaavat haluavat 

hoitaa suurimman osan toiminnoista nimenomaan verkossa, joten keskustelualustapalvelu on 

todella hyvä lisä ja eroaa monista muista kilpailijoista, kuten Birchboxista. (Glossybox 2018; 

Alaja 2017.) 

 

Kuvio 10: Glossyboxin online-keskustelualusta. (Glossybox 2018) 

Glossyboxin selvänä vahvuutena on sen kattava tarjonta erilaisia palveluita. Yllätysboksipalve-

lun lisäksi yritys on panostanut muuhun oheistoimintaan ja niiden kautta yrityksen tunnettuu-

den kasvattamiseen paljon. Tunnettuus potentiaalisten asiakkaiden keskuudessa on yksi me-

nestyksen avaintekijöistä. Brändin ja yrityksen tunnettuus koostuu kahdesta tekijästä, brän-

din tunnistamisesta sekä brändin muistamisen tehokkuudesta. Ei riitä, että asiakas tunnistaa 

brändin logon tai nimen, asiakkaan on muistettava yritys ja sen agenda. Silloin tunnettuuden 

voidaan sanoa hyödyttävän yritystä sen eduksi. (Keller 2002.) Glossyboxin muita palveluita 

ovat esimerkiksi lahjapaketit, lahjakortit, opiskelijaedut, Glossy-lähettilään työt, Limited Edi-

tion-paketit, kauneusprofiili ja The Glossy Lounge-palvelu.  

Sivustolle rekisteröityneen tilaajan on siis mahdollista ostaa lahjaksi joko lahjakortti tai tilata 

lahjapaketti sisältöineen lahjan saajalle. Lahjakortin mahdollisuus on hyvä lisä, sillä tällöin 

lahjan antaja voin antaa päätäntävallan lahjan saajalle, joka mahdollisesti sitoutuu itsekin 

yrityksen asiakkaaksi tämän myötä. Glossyboxilla ei kuitenkaan ole verkkokauppaa, joka ra-

joittaa mahdollisuuksia lahjakortin käytölle ja mieluisien tuotteiden löytymiselle. Yritys tar-
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joaa myös erityisiä etuja opiskelijoille ja rohkaisee näin myös heitä ostamaan ja hemmottele-

maan itseään, vaikka budjetti olisikin tiukemmalla. Statistan (2015) tekemän tutkimuksen 

mukaan 19-24 vuotiaat naiset kuluttivat vuositasolla määrällisesti vähiten rahaa kosmetiikka-

tuotteisiin, kun taas 45-54 vuotiaat naiset kuluttivat kaikista eniten. Opiskelijaedut ja alen-

nukset toimivat siis yrityksen hyödyksi, sillä niiden avulla saadaan opiskelija innostumaan ja 

ymmärtämään, että hänelläkin voi olla pieni tila budjetissaan kyseiselle palvelulle.  

 

Kuvio 11: Statistan tutkimus ikäryhmättäin. (Statista 2015) 

Yrityksen yksi ehdottomista kilpailuvalteista on myös hinta. Vaikka asiakas haluaisi tilata vain 

yhden kuukauden paketin, on paketin hinta vain 10 puntaa. Lisäksi yhden kuukauden paket-

tiin, joka toimitetaan Englannin sisällä, tulee 3.25 punnan toimituskulut. Pidemmissä tilaus-

jaksoissa toimituskulut sisältyvät hintaan. Asiakas voi halutessaan perua kuukausitilauksen 

milloin vain. Hänen täytyy kuitenkin muistaa perua kuukausitilaus etukäteen ennen kuun 14. 

päivää, jotta seuraavan kuukauden pakettia ei lähetetä tai laskuteta. Glossybox tarjoaa sitou-

tumattoman tilauksen lisäksi 3, 6 ja 12 kuukauden paketteja. Mitä pidemmän toimitussopi-

muksen asiakas valitsee, sitä edullisemmaksi yhden kuukauden paketti tulee. Tämä onkin hy-

vin yleinen käytäntö kosmetiikkaboksipalveluita tarjoavilla yrityksillä, koska sillä tavoin pyri-

tään sitouttamaan asiakkaita pidempiin tilauksiin ja näin rakentaa vankkaa kanta-asiakaskun-

taa. Glossyboxilla on myös valikoimassa ”Limited Edition”-paketti, joka vaihtuu tasaisin vä-

liajoin. Paketti on luotu yhteistyössä jonkin yhteistyökumppanin kanssa ja se tarjoaa edulli-

seen hintaan täysikokoisia laatutuotteita. Tilaaminen onnistuu rekisteröitymällä sivuille eli 
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luomalla oman käyttäjätunnuksen. Jos rekisteröitymistä ei tee, ei voi tilata kosmetiikkabok-

seja tai saa käyttöönsä sivuston muita mahtavia etuja, jotka on tarkoitettu vain rekisteröity-

neille käyttäjille. (Glossybox 2018.) 

Rekisteröitymisen tehtyä ja käyttäjätilille kirjauduttua avautuu sivustolta käytettäväksi kaikki 

palvelut, joita Glossyboxilla on kuukausittaisen kauneusboksin lisäksi. Heillä on olemassa oma 

verkkolehti, jossa 4 eri kauneudenalan ammattilaista julkaisevat ajankohtaisia ja asiakaskun-

taansa kiinnostavia artikkeleita monipuolisista aiheista. Verkkolehti, ”Beauty Unboxed”, sisäl-

tää hyvin kuluttajaläheisiä aiheita, kuten tutorialeja eli opasteita ja muita hyödyllisiä vink-

kejä uutuuksista ja vanhoista suosikeista. Sivun ylälaidassa on yksinkertainen ja selkeä navi-

gointipalkki, joka lajittelee artikkelit eri kategorioihin. Tätä kautta lukijan on helppo löytää 

itseään kiinnostavat artikkelit aihe-alueittain. Lehden ulkoasu jatkaa samaa linjaa varsinais-

ten verkkosivujen kanssa ja verkkolehti on helppo löytää etusivun navigointipalkista. Etusivua 

selatessa ei käy heti ilmi, että navigointipalkissa oleva ”Beauty Unboxed” on nimenomaan 

Glossyboxin verkkolehti ja siksi sivuilla ajautuu artikkeleihin vahingossa, jos tutkii etusivua. 

Olisi hyödyllistä tuoda palkissakin esille, että siinä tarkoitetaan nimenomaan verkkolehteä. 

Näin sivuilla kävijä löytäisi tiensä artikkeleihin mutkattomasti. 

 

Kuvio 12: Verkkolehden etusivun navigointipalkki. (Glossybox 2018) 

Sitouttamiseen pyritään houkuttelemaan myös heidän palvelunsa ”The Glossy Loungen” 

avulla. The Glossy Lounge on eksklusiivinen alue ja avautuu vain tilaajille eli rekisteröityneille 

käyttäjille. Glossybox tekee yhteistyötä monen tunnetun brändin kanssa ja tarjoaa huip-

puetuja tilaajileen Lounge-palvelun kautta. Tarjoukset eivät koske vain kauneustuotteita, 

vaan Loungessa on kuukausittain vaihtuvia etuja niin ruuasta, juomista kuin matkustukseen 

liittyvistä hyödykkeistä. Lounge-palvelu on erinomainen lisä Glossyboxin palvelukokonaisuu-

teen, sillä kuluttajia ajaa ostamaan myös muut etuudet ja hyödykkeet joita heidän on mah-

dollista saada varsinaisen ostoksensa yhteydessä. Vetovoimaa lisää myös se, että tarjoukset 
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eivät koske pelkästään kauneustuotteita, vaan kuluttaja saa myös muihin arkipäiväisiin toi-

miin liittyviä etuja. Tämä tuo lisäarvoa yritykselle ja toimii myös eroavana kilpailuetuna Glos-

syboxin hyödyksi. 

Verkkosivuilla on myös mahdollista tehdä oma kauneusprofiili. Profiilin voi kuitenkin luoda 

vasta, kun on sivuille rekisteröitynyt tilaaja. Kuluttaja ei siis pääse etukäteen tarkastelemaan 

mitä asioita profiilin luomisessa kysytään tai tehdään. Sivuilta ei myöskään käy selkeästi 

esille, mikä kauneusprofiilin päämääränä tai tavoitteena on. Glossyboxilla ei ole verkkokaup-

paa, joten profiilin luominen ei auttaisi ostosten tekemisessä nettisivuilla ja boksit on suunni-

teltu valmiiksi kuukausittain. He eivät myöskään tarjoa personoitua kauneusboksia, johon 

asiakas saisi itse preferoida tuotteensa, joten kauneusprofiilin luominen ja sen tulokset eivät 

auttaisi asiakasta boksin sisällön kannalta. Sivuilla tulisi esitellä tarkemmin profiilin luomisen 

tarkoitus, sillä kuluttaja ei pääse sitä selvittämään ilman tilaamisen ja rekisteröitymisen 

kautta kulkemista. Palvelun olemassaolo tuntuu siis turhalta ja hämmentävältä muiden Glos-

syboxin erityisen laadukkaiden palveluiden rinnalla. (Glossybox 2018.) 

 

6.5 Kilpailija C: The Latest in Beauty 

 

Kuvio 13: The Latest in Beautyn SWOT - analyysi. 
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The Latest in Beauty ei useimpien kauneusboksipalveluiden tavoin tarjoa vain valmiiksi pakat-

tuja kauneusbokseja, vaan myös personoituja kauneusbokseja. Tämän vuoksi on hyvä nostaa 

juuri tämä tilauspalveluiden tarjoaja Glamlinin kolmanneksi avainkilpailijaksi, sillä tilauspal-

velu muistuttaa personoinnin sekä keinoälyn hyödyntämisen ansiosta Glamlinin tarjoamaa pal-

velua. The Latest in Beauty kertoo sivuillaan olleen alan ensimmäinen kauneusbokseja tar-

joava yritys ”kokeile ennen kuin ostat” ajatuksella. He tarjoavat useampaa erilaista boksi-

vaihtoehtoa yhden valmiin boksin sijaan. Yritys toimiikin yhteistyössä eri brändien kanssa, 

luoden kuukausittain vaihtuvan kauneusboksin yhdessä tietyn kauneudenalan yrityksen kanssa. 

Näitä kokoelmabokseja on useita erilaisia, joista valita ja päinvastoin kuin yllätysbokseissa, 

boksien sisältö on avattu tuotteittain yrityksen verkkosivuille. Kokoelmaboksien lisäksi yritys 

tarjoaa personoituja bokseja sekä verkkokaupan tuotteista suoraan asiakkaan mieltymysten 

mukaan koostettuja bokseja. Yritys on perustettu vuonna 2008 ja se on ehtinyt tähän men-

nessä työskennellä yli 500 eri brändin kanssa. The Latest in Beauty toimii myös aktiivisesti yh-

teistyössä kustantajien, eri medioiden ja alan vaikuttajien kanssa. (The Latest in Beauty 

2018.) 

Ensivaikutelma on erityisen tärkeä elementti erityisesti tilauspalveluita tarjoavalle yrityk-

selle, sillä se on yleensä se tekijä, joka määrittelee jääkö verkkosivustoja käyttävä henkilö 

sivuille vai ei. Ensivaikutelma The Latest in Beautyn verkkosivuista on hyvä. Yleisilme verkko-

sivuilla on moderni ja tyylikäs, väriasultaan maltillinen. Yritys on ajan hermolla, joka näkyy 

esimerkiksi siinä, että etusivujen yläpalkista on suora painike sivuston blogiin. Sitä painamalla 

pääsee suoraan blogin uusimpiin julkaisuihin. Alapalkissa esitellään muutkin sosiaalisen kana-

vat, joissa yritystä on mahdollista seurata. Jos painaa Facebookin logo painiketta, pääsee suo-

raan The Latest in Beauty Facebook - sivuille.  

 

Kuvio 14: The Latest in Beauty verkkosivujen yleisilme. (The Latest in Beauty 2018) 
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Yhteisöllisyys huokuu internet-sivuilta siinä, että yrityksen aktiiviset sosiaalisen median eri 

kanavat, ovat selkeästi näkyvillä ja niihin pääsee myös sivustolta helposti. Verkkosivujen avoi-

muus välittyy sivuston alareunassa pyörivistä asiakaspalautteista. Asiakkaiden ääni on tällä ta-

paa näkyvissä. On silti huomioitava, että koska yritys voi itse valita verkkosivuilla julkaise-

mansa palautteet, voi otanta olla rajoitettu. Esimerkiksi negatiiviset palautteet eivät ole vält-

tämättä samalla tavalla esillä kuin positiiviset, koska halutaan vahvistaa brändikuvaa. The La-

test in Beauty on kehittänyt itselleen myös oman hashtag # -merkin. Yritys markkinoi tätä 

omaa hashtagiaan #loveLiB erityisesti verkkosivuillaan ja rohkaisee sivustolla kävijöitä ja jo 

olemassa olevia asiakkaita käyttämään sitä niin Facebookissa, Instagramissa kuin Twitterissä-

kin. Yrityksen tulisi kuitenkin panostaa enemmän sivuillansa About us-osioon, jossa on tarkoi-

tus kertoa yrityksestä ja sen tarinasta. Usein tarinankerronta ja siihen samaistuttavuus on asi-

akkaalle tärkeä elementti tehdessä ostopäätöstä monen saman alan yritysten välillä. The La-

test in Beautyn osuus on todella lyhyt, eikä anna minkäänlaista kuvaa yrityksestä, sen taus-

tasta tai arvoista ja nämä asiat saattavat olla juuri ne, jotka ajavat kuluttajan lopulliseen os-

topäätökseen. (The Latest in Beauty 2018.) 

 

The Latest in Beauty sivuston mukautuvuus kännykän näytölle toimii ongelmitta yrityksen hy-

vin skaalautuvien verkkosivujen ansiosta ja alustaa on helppo käyttää jokaisella laitteella. Yri-

tyksen verkkosivut löytyvät helposti ensimmäisenä Google hausta, kun yrityksen nimen kirjoit-

taa Googlen hakukenttään. Sivujen käytettävyys ja sisäinen loogisuus sekä navigointi paikasta 

toiseen on toimivaa. Painamalla sivujen vasemmassa yläkulmassa olevaa ”The Latest in Be-

auty”- logoa pääsee aina takaisin verkkosivujen etusivulle, jonne on koottu yrityksen keskei-

set tiedot ja palvelut. Etusivulta on helppo navigoida eteenpäin, jos etsii jotakin tiettyä si-

vuilta tai vain haluaa selata ja tutkia. The Latest in Beautyn verkkosivuilla toimintakehotteet 

on sijoitettu osuvasti useampiin eri kohtiin. Sijoitus on tehty onnistuneesti ja se on tärkeää, 

jotta sivustolla vieraileva henkilö toimisi suuremmalla todennäköisyydellä toimintakehottei-

den mukaisesti ja parhaimmassa tapauksessa päätyisi yrityksen asiakkaaksi. (Digimarkkinointi 

2018.) 

 

The Latest in Beauty on tehnyt konversion kävijälle hyvin helpoksi, sillä toimintakehotteita eli 

”Call to Action”-painikkeita on sivustolla runsaasti eri paikoin. Yksin etusivulla on lähestul-

koon 20 konversiopainiketta. Tämän perusteella verkkosivut ovat todella ohjatut ja tekijällä 

on ollut harkittu tavoite, kuinka tämä toivoo sivustoilla kävijän toimivan ja jatkavan etene-

mistään. Konversiopainikkeita on hyödynnetty tehokkaasti ja niillä on korvattu muita painik-

keita, mikä lisää kävijöiden aktiivisuutta sivustolla. Esimerkiksi aivan etusivujen yläkulmasta 

avautuvasta painikkeesta, jossa on kolme viivaa, aukeaa kolmen painikkeen valikko, joista 

keskimmäisenä on konversiopainike "Rekisteröidy". Tämän kautta houkutellaan potentiaalisia 

asiakkaita sitoutumaan yritykseen ja verkkosivuihin. Viimeisenä on painike blogiin sekä jäl-

leen sosiaalisen median alustoihin. Yrityksen sosiaalista mediaa ja siellä sijaitsevia tilejä on 
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hyvä tuoda esille monessa paikassa, jotta asiakas saadaan todennäköisemmin hakeutumaan 

yrityksen sivuille muillakin alustoilla. The Latest in Beauty on hyödyntänyt tätä ja sijoittanut 

some-painikkeita moneen eri paikkaan.  

 

Kääntöpuolena sille, että sivusto hyödyntää konversiopainikkeita niin tehokkaasti, on se, ettei 

tekstikenttiä juuri ole. Sivut on tehty älykkäästi niin, että tästä huolimatta ne ovat hyvin in-

formatiiviset eli tietoa on paljon ja se on tarpeellista. Yksityiskohtaisempaa tietoa esimer-

kiksi yrityksen toiminnasta voisi olla enemmän. ”Q & A”-osio, jossa jaetaan kysymyksiä ja vas-

tauksia, on kattava ja monipuolinen. Sen avulla aktivoidaan sivun käyttäjiä osallistumaan kes-

kusteluun. Myös ”FAQS”-osio on olennainen, sillä siellä avataan tarkemmin vielä se, mikä ero 

on valmiin kokoelmaboksin ja personoidun boksin välillä. Toisaalta tekstikenttien vähyys on 

hyvä asia yritykselle, jonka toiminta keskittyy nimenomaan verkkoalustaan. Jos tekstikenttiä 

olisi liikaa, voisi sivustolla kävijän mielenkiinto hiipua liiallisesta informaatiosta. Nyt asiakkai-

den ohjaus sivustoilla on johdonmukaista.  

 

Verkkosivujen väriteema rajautuu tällä hetkellä kohderyhmänsä mukaan. Verkkosivuilla on 

käytetty pinkkiä ja violettia, joka antaa assosiaation eli mielleyhtymän kauneudenalan palve-

lusta. Toisaalta tämä rajaa kohderyhmän herkästi nimenomaan sukupuolen mukaan. Verkkosi-

vustojen vahvuus on tässä mielessä se, että ne on selvästi suunnattu kohderyhmänsä mukaan. 

Heikkous on siinä, että tällä tavoin rajoitetaan mahdollisia potentiaalisia uusia asiakkaita ja 

uusasiakashankinta voi vaikeutua. Yritys ei toisaalta tarjoa erikseen miehille suunnattua kau-

neusboksia ympäri vuoden, mutta mikään ei estä miehiä personoimasta itselleen boksia tai ti-

laamasta valmista boksia. Miesten boksi on tarjolla valmiina pakettina vain osan vuodesta, 

esimerkiksi ennen joulun juhlapyhiä, jolloin ihmiset yrittävät keksiä lahjaideoita. Kauneuspro-

fiilin luomisessa kysymykset on suunnattu naisille, joten se ei palvele miesten tarpeita par-

haalla mahdollisella tavalla. Yrityksellä on siis huomattava mahdollisuus kasvattaa asiakaskun-

taansa ja kohderyhmäänsä laajemmaksi. 

 

Koska kyseessä on kauneusboksien tilauspalvelu, joka tarjoaa myös täysin personoitua boksia, 

kiinnostus siirtyy siihen, kuinka helppo ja nopea palvelunkäyttäjän on personoitu boksi koos-

taa yrityksen verkkosivuilla. Navigaatio suoraan tilattavan boksin ja personoidun boksin välillä 

on onneksi tehty selkeäksi, erottelemalla ne täysin toisistaan omilla painikkeilla. Nämä löyty-

vät heti aloitussivuston yläpalkista. Käyttäjä voi valita painikkeen ”Tutki”, jolloin pääsee tut-

kailemaan valmiita bokseja tai ”Personoi” jolloin pääsee luomaan omaa profiiliaan. Keski-

osassa on suuri "Kuinka se toimii" osio, jossa kohdat 1,2,3 ja 4 ovat asiakkaan ohjausta varten. 

(The Latest in Beauty 2018.)  
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Kuvio 15: Verkkosivujen sisäinen navigaatio. (The Latest in Beauty 2018) 

Oman kauneusprofiilin luominen on helppoa. Vastassa on kuusi kysymystä kuten ikä, ihonsävy, 

ihotyypin kuvailu ja lempibrändit. Vastauksissa ei tarvitse itse kirjoittaa mitään eli kysymyk-

set eivät ole avoimia, vaan niissä on vastausvaihtoehdot valmiina. Tämä nopeuttaa ja helpot-

taa profiilin luomista, mutta toisaalta rajaa mahdollisuuksia. Riski kauneusprofiilin vääristymi-

seen on olemassa ja tekoälyn tarjoamat tuote-ehdotelmat voivat olla epäsopivia. Ensimmäis-

ten kuuden kysymyksen jälkeen prosessi ei ole kuitenkaan valmis. Sivusto ilmoittaa, että pro-

fiilin luominen on kesken ja vasta sähköpostitietojen tallentamisen jälkeen profiilin voi saat-

taa loppuun. Sivustolle tulee kirjautua omalla sähköpostiosoitteella ja salasanalla, jonka jäl-

keen sivuston esittämät kysymykset jatkuvat. Asiakkaalta kysytään vielä hiustenväriä, hiustyy-

liä, huolenaiheita hiusten suhteen, rakastaako muun muassa täydellisiä kulmakarvoja vaiko 

kissarajauksia, onko kylpy- vai suihkuihminen, mistä vartalotuotteista pitää, mikä on lempi-

tuoksu ja paljonko rahaa käyttää kosmetiikkaan kuukaudessa. Tämän jälkeen profiili on valmis 

ja on mahdollista tarkastella tekoälyn kokoamia suosituksia tuotteista, jotka sopivat kysymys-

ten vastausten mukaan henkilölle parhaiten. Suositeltavia tuotteita on lukuisia ja nämä on 

mahdollista klikata suoraan ostoskoriin, joka ehdottaa joko 3,6 tai 9 tuotteen boksikokonai-

suutta. (The Latest in Beauty 2018.) 

 

Personoitujen boksien lisäksi yritys tarjoaa valmiita bokseja, jotka koostuvat erilaisista koko-

elmista ja ovat keskenään eri hintaisia. Yritys tekee kuukausittain eri yritysten kanssa yhteis-

työssä valmiin boksi, joista valmiit "kokoelma" boksit koostuvat. Boksien sisältö ja käytettyjen 

tuotteiden brändit on avattu verkkosivustoille kattavasti, joten kokoelmaboksin sisältö ei ole 

saajalleen yllätys, jos hän menee tutkimaan sitä etukäteen yrityksen verkkosivuilta. Lisäksi 

tuotteilla on molemmissa boksityypeissä 30 päivän vaihto-oikeus. ”Tracking”-funktio eli mah-
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dollisuus seurata missä boksi kulkee, on vain heille, joilla on sivustolle luotu tili. Kolmas vaih-

toehto valmiiden kokoelmaboksien ja kauneusprofiilin kautta koostetun personoidun boksin 

lisäksi on verkkokaupan kautta suoraan koostetut boksit. Tällöin asiakas voi valita suoraan 

verkkokaupasta haluamansa tuotteet. Tällöinkin tulee valita kuitenkin koostetun boksin ha-

luttu koko, joka on joko 3,6 tai 9 tuotteen kokoisena. Yritys toimittaa boksejaan tällä het-

kellä vain Englannin sisällä. Tilausten postituksessa kerrotaan kestävän 5-7 päivää ja toimitus-

kulut ovat normaalisti 3.95 puntaa. Mikäli on kuukausittainen tilaaja, toimituskulut ovat il-

maiset.  (The Latest in Beauty 2018.) 

 

Ottaen huomioon, että yritys on verkossa toimiva palveluntarjoaja eikä yrityksellä ole kivijal-

kamyymälöitä, oma mobiiliapplikaatio olisi paikallaan. Tällöin saavutettaisiin sellaiset asiak-

kaat, jotka nauttivat juuri mobiiliapplikaatioiden helppoudesta. Mikään ei estä tilaamasta pu-

helimella verkkosivujen kautta, mutta oma applikaatio voisi taata vielä sujuvamman palvelu-

polun ja sitä kautta tyytyväisyyden kokonaispalveluun. Vaikka sivut skaalautuvat nytkin hyvin 

puhelimeen, voi skaalattu teksti olla esimerkiksi liian pientä jollekin tai kokonaisuus verkkosi-

vuista hankalasti hahmotettavissa.  

 

Facebook, Twitter ja Instagram ovat yrityksellä aktiivisesti käytössä ja heillä onkin jokaisella 

näistä kanavista paljon seuraajia. Pinterestissä seuraajia on aiemmin mainittuihin kanaviin 

suhteessa hyvin vähän, mutta sielläkin eri boksikokoelmat on hyvin esitelty. Yrityksen You-

tube– kanavalla tilaajia ei myöskään ole paljon ja Google+ sivustolla seuraajia on vähän. Blogi 

on yrityksen vahvin jakelukanava heti verkkosivujen jälkeen. Se on hyvin ammattimaisesti 

tehty ja visuaalisesti houkutteleva. Blogia myös päivitetään ahkerasti, 1-3 päivän välein. 

Ajankohtaiset asiat on kerätty blogin banneriin, josta pääsee järjestyksessä selailemaan kym-

mentä ajankohtaisinta julkaisua.  
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Kuvio 16: Ote The Latest in Beautyn blogista. (The Latest in Beauty 2018) 

 

Blogin ulkoasu ja siihen käytetty panostus selittävät, miksi yrityksen verkkosivuilla on useampi 

konversiopainike juuri blogiin. Verkkosivun käyttäjä halutaan ohjata toimintakehotteilla blo-

giin ja sen julkaisuihin. Tämä ei ole ihme, sillä blogissa järjestetään muun muassa kilpailuja 

ja sieltä löytyy yhteistyössä eri kauneudenalan yritysten kanssa tehtyjä asiantuntijahaastatte-

luja. Lisäksi blogissa on kohta, josta pääsee tutustumaan yrityksen tiimiin paremmin sekä kau-

neusboksin tilaaminen onnistuu myös blogin puolelta. Blogin avulla saadaan kävijä tuotua lä-

hemmäs yrityksen identiteettiä ja se on oiva keino saada yrityksestä lisätietoa niille, jotka 

sitä kaipaavat. Kuitenkin tämä tarkempi tieto yrityksestä tulisi sijoittaa selkästi myös verkko-

sivuille, jotta ne käyttäjät, jotka eivät suosi blogialustoja, saisivat myös tiedon helposti. Blo-

gin oikeasta yläkulmasta yrityksen logoa painamalla pääsee myös suoraan yhdellä painalluk-

sella takaisin verkkosivujen etusivulle. Navigaatio on tehty helpoksi ja siirtymä takaisin verk-

kosivuille on lyhyt. 

Yritys operoi tällä hetkellä Englannissa ja he kertovat tavoittavansa yli 5 miljoonaa englanti-

laista asiakasta.  Kasvumahdollisuus on suuri ottaen huomioon, että muualle kuin Englantiin ei 

vielä toimiteta yrityksen bokseja. Toisaalta, koska yrityksellä ei ole vientiä, Brexitin seurauk-

set eivät ole uhka yrityksen kannalta. (The Latest in Beauty 2018.) 
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7 Glamlinin SWOT-analyysi suhteessa kilpailijoihin 

 

Kuvio 17: Glamlinin SWOT - analyysi. 

 

Kaikki analysoidut avainkilpailijat ovat keskenään erilaisia, vaikka sijoittuvat samoille markki-

noille ja kilpailevat samoista asiakkaista. Jokaisella yrityksellä on oma punainen lankansa, 

jota seurata ja johon tukeutua esimerkiksi uusasiakashankinnassa ja yrityksen tunnettuuden 

lisäämisessä. Yrityksillä on lisäksi omat persoonalliset verkkosivut, eivätkä ne ulkoasultaan 

korreloi Glamlinin verkkosivujen kanssa, vaikka yhtäläisyyksiä löytyy. Valittuihin avainkilpaili-

joihin päädyttiin sillä perusteella, että jokaiselta löytyi jokin tietty yhtymäkohta Glamlinin 

kanssa sekä omia vahvuuksia, joita hyödyntää erilaistamisessa kovan kilpailun vallitessa mark-

kina-alueella. 

 

Jokainen analysointiin valittu kilpailija tarjoaa Glamlinin tavoin palvelua, jonka lopputule-

mana on määrätyn kokoinen kauneustuotteita sisältävä paketti/boksi, jonka kuluttaja saa pa-

kattuna kotiinsa. Glamlinin kohdalla tämä kauneuspaketti on korkeasti koulutetun konsultin ja 

tekoälyn koostama kokonaisuus, jossa asiakkaasta luodulla kauneusprofiililla on suuri paino-

arvo. Glamlinin kilpailuetu suhteessa kolmeen avainkilpailijaan on juuri tässä pitkälle räätä-

löidyssä kauneuspalvelussa, jolla optimoidaan paras mahdollinen lopputulos tuotevalintojen 

kohdalla ja lopullisen kauneuspaketin koostamisessa. Lopputulos saavutetaan luomalla mah-
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dollisimman laaja ja yksityiskohtainen kauneusprofiili, johon on varattu aikaa 10-15 minuut-

tia. Lisäksi kauneuskonsultti pääsee tutustumaan asiakkaaseen läheltä, hänen arvoihinsa ja 

mieltymyksiinsä Whatsapp- viestisovelluksen sekä Facebookin tarjoaman Messenger -palvelun 

avulla. Vastaavaa yhtä henkilökohtaista palvelua ei tarjoa kukaan kolmesta kilpailijasta, 

vaikka muita yhtäläisyyksiä palvelun personoinnista löytyykin. The Latest in Beautyn tarjoama 

kauneusprofiili perustuu ennalta määrättyihin kysymyksiin, joissa vastausvaihtoehdot ovat val-

miina. Myös GlossyBoxin tarjoama LiveChat -ominaisuus vastaa yksilöityyn ja nopeaan palve-

luntarpeeseen. BirchBoxissa kauneusprofiiliin on mahdollista asettaa yksilöidyt tiedot, käyttä-

jäksi rekisteröitymisen jälkeen. Yhtä henkilökohtaista palvelua, yhtä useasta eri online -kana-

vasta ei kuitenkaan kukaan kilpailijoista tarjoa verrattuna Glamliniin. Kauneusprofiilin tar-

jonta on suosittua ja sen saralla kehittyminen olisi tärkeää, sillä se on apuväline kuluttajalle, 

jota hän voi käyttää myös omatoimisesti ilman konsultin apua. Kauneusprofiilin kehittäminen 

ennakoivaan suuntaan, olisi suuri mahdollisuus yritykselle. Tällöin profiili suosittelisi tuotteita 

ennakoivasti kuluttajat preferenssien eli mieltymysten mukaisesti. Palvelu voisi tarjota puna-

hiuksisille asiakkaille värin ylläpitotuotteita, vuodenajan vaihtuessa kesään aurinkotuotteita 

tai sään kylmetessä kosteuttavaa kosmetiikkaa. (Glamlin 2018.) 

 

Glamlinin vahvuutena suhteessa kolmeen avainkilpailijaan toimii myös korkeasti koulutetut 

konsultit. Jokainen Glamlin -konsultti on kauneudenhoitoalan ammattikorkeakoulutuksen saa-

nut henkilö, joten kosmeettisten valmisteiden kemia- ja raaka-ainetietous on konsulteilla hal-

linnassa. Näin varmistetaan palvelun henkilökohtaisuus ja mahdollisimman tehokas tuotevali-

koima kuluttajakohtaisesti. Tekoälyn koostama kauneusprofiili ei samalla tavalla tarjoa spe-

sifiä raaka-aineiden tuntemusta ja toisaalta kilpailijoiden tarjoaman LiveChat -ominaisuuden 

perimmäinen tarkoitus on vastata asiakkaan kysymyksiin palveluun ja sen toimintoihin liit-

tyen. Palvelussa ei ole takuita siitä, että ruudun takana on kauneudenhoitoalan ammattilai-

nen.  

 

Glamlinin sivuilla konversiopainikkeita on sijoitettu tyylikkäille sivuille suhteutettuna sopi-

vasti. Navigointi sivustolla on selkeää ja sivustolta ilmenee, että kauneusprofiili ja sen luomi-

nen on koko palvelun ydin. Verkkosivuilla vierailevaa ohjaillaan "Aloita tästä" konversiopainik-

keiden avulla sivuston bannerissa, alaosassa useammassa kohdassa sekä pop-up ikkunassa, 

joka sijaitsee sivujen oikeassa alalaidassa. Glamlinin tarjoaman kauneuskonsultaation palvelu-

polku on avattu verkkosivujen keskiosioon ja siitä saa hyvän käsityksen siitä, kuinka palvelu 

käytännössä toimii. (Glamlin 2018.) 
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Kuvio 18: Glamlinin palvelupolun esittely. (Glamlin 2018) 

 

Sivuston värimaailma on hillitty ja kilpailijoiden verkkosivuihin verraten, teema ei rajaa koh-

deryhmää yhtä selkeästi. Avainkilpailijoista BirchBoxin tarjoaman palvelun BirchBoxMan – 

verkkosivujen värimaailma on tummempi ja hillitympi kuin BirchBoxin verkkosivut, joten tässä 

tapauksessa sivut on luultavasti suunniteltu vastaamaan nimenomaan kohderyhmänsä mielty-

myksiä. Glamlinin verkkosivujen vaalea ulkoasu toimii sekä naisille että miehille ja yritys ei 

ole rajannut kohderyhmäänsä koskemaan vain esimerkiksi naisia. Toisaalta eroa voi selittää 

myös skandinaavinen yksinkertaistettu ja selkokielinen tyyli, joka monesti vetoaa suomalaisiin 

kuluttajiin. Tämä on yksi mahdollinen kilpailuedun lähde suhteessa Englannin markkinoilta va-

littuihin yrityksiin ja heidän sivuihin, joissa väreillä on leikitelty ja tietoa on paljon. Glamlinin 

on siis mahdollista erilaistaa yrityksensä verkkosivujensa kautta yksinkertaisella tyylillään. 

(Birchbox 2018; BirchBoxMan 2018; Glamlin 2018.) 

 

 

Kuvio 19: Ote Glamlin verkkosivuilta. (Glamlin 2018) 
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Glamlinin verkkosivut skaalautuvat hyvin puhelimeen ja niiden käyttö on helppoa. Mobii-

liapplikaatiota ei yritykseltä vielä löydy, joka voisi olla hyvä palvelulisä tulevaisuudessa. 

Heillä ei ole myöskään verkkokauppaa, jonka kautta asiakas voisi kauneusprofiilinsa perus-

teella ostaa itse tuotteita. Tämä lisää uhkaa siitä, että asiakas hakeutuu ostamaan tuotteensa 

muualta, kun kauneusprofiili on valmis ja hän voi käyttää sitä apunaan. Näkyvyys sosiaalisessa 

mediassa on vähäistä verrattuna avainkilpailijoihin. Tätä selittää se, että avainkilpailijat toi-

mivat suuremmalla markkina-alueella, jolloin näkyvyys tuleekin olla suurempaa. Glamlinin tu-

lisi kuitenkin lisätä näkyvyyttä Suomessa, jotta palvelun toimivuus ja tunnettuus taataan en-

sin kotimaisilla markkinoilla, ennen uudelle isommalle markkina-alueelle siirtymistä. Näkyvyys 

sosiaalisessa mediassa ja muun markkinoinnin tehokkuus vaikuttaa myös suoraan siihen, miten 

helppo kyseinen palvelu on löytää. Tällä hetkellä kuluttajan on vaikea päätyä Glamlinin si-

vuille, ellei hän tiedä mitä etsiä. Löydettävyyteen ja palvelupolun etenemiseen vaikuttaa tun-

nettuuden lisäksi myös hakukoneoptimointi. Sivuston sisällön täytyy vastata hakukoneeseen 

syötettyjä avainsanoja, jolloin asiakkaan hakiessa tiettyjä sanoja tai aihealueita, näkyy haku-

tuloksissa yrityksen verkkosivut. Avainsanat syötetään siis hakukoneeseen, sekä niitä täytyy 

löytyä yrityksen verkkosivujen informatiivisista osuuksista, jotta hakukone osaa yhdistää ja 

näyttää sivut tuloksissa. Avainsanalista siis ohjaa yritysten sivujen sisällöntuottoa. (Juslén 

2011, 151.) 

 

Glamlinin verkkosivujen vasemmasta alalaidasta löytyvät pyöreät painikkeet sähköpostiin, Fa-

cebookiin ja Instagramiin. Sisältö sekä Facebookissa että Instagramissa on yrityksen verkkosi-

vujen kanssa yhtenäinen sekä vastaa mielikuvaa, joka verkkosivujen perusteella yrityksestä 

muodostuu. Muut avainkilpailijat hyödyntävät muitakin verkkoalustoja, kuten Pinterestiä ja 

Youtubea, joilla parantavat näkyvyyttään online-markkinoilla. Näkyvyyden kannalta Glamlin 

voisi hyödyntää näitä muita sosiaalisen median alustoja, sillä niillä voisi myös parantaa tun-

nettuutta alalla. Erityisesti uudelle markkina-alueelle laajentaessa mainontaa voisi tehostaa 

hyödyntämällä eri verkkoalustoja. Bette Box on Suomessa tunnettu ja siihen on jo yhdistetty 

”Bette Beauty” -verkkolehti, josta kuluttaja saa kauneusvinkkejä ja ajankohtaista sisältöä. 

Koska Glamlinin sivut painottuvat vain kyseisen palvelun tarjontaan, eikä lisäpalveluja, kuten 

verkkolehteä tai -kauppaa ole, olisi erityisen tärkeää käyttää kaikkia tarjolla olevia alustoja 

kuluttajien tavoittamiseen. Tunnettuuden lisääminen on tärkeä askel yritykselle, joka tahtoo 

kansainvälistyä. Tässä voisi auttaa myös se, että verkkosivuja saisi selattua englannin kielellä. 

Verkkosivut ovat vain suomeksi, joten mahdolliset erikieliset kiinnostuneet kuluttajat raja-

taan ulos. Tämän vuoksi sivuston ylälaidassa voisi olla kielivalikko. Myös kauneusprofiilin luo-

minen sekä asiointi konsultin kanssa tulisi olla hoidettavissa Englanniksi yrityksen kansainvälis-

tyessä. (Glamlin 2018.) 
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Glamlinin verkkosivujen ylälaidassa on viisi konversiopainiketta, joista "Lahjaksi" on erityisen 

hyvä lisä, sillä sivustoilla vieraileva voi halutessaan ostaa toiselle lahjakortin Glamlinin räätä-

löityyn kauneuspalveluun. "Lahjaksi" painiketta klikattaessa avautuu näkymä Glamlin - lahja-

kortteihin, jotka ovat arvoltaan 100,120 tai 140€. Myös GlossyBox hyödyntää verkkosivujen 

yläpalkissaan "Gift" konversiopainiketta, mutta heillä lahjat koostuvat 3, 6 tai 9 kuukauden 

boksipaketeista. Itse Glamlin-paketin hintaa ei ole verkkosivuilla tarkasti eritelty. Paketin vä-

himmäistilausarvon kerrotaan olevan noin 100 euroa. Hinnoittelu onkin yksi mahdollisesti 

suuri uhka Glamlininille. Vaikka paketeissa käytetään eksklusiivisia ja suosittuja tuotemerk-

kejä sekä palvelu on erittäin henkilökohtaista ja personoitua, voisi hinnoittelu olla selkeäm-

pää sivuilla. Hinta on myös haasteellinen verraten kilpailijoihin, joilla kuukausipaketin hinta 

voi olla 10-20 euroa. Ero on suuri ja hinnoittelupolitiikka rajaa asiakasryhmää rajusti. Haas-

teen luo se, että luottaako asiakas verkossa, tuntemattoman toimesta tehtyyn konsultointiin 

ja kauneusprofiiliin niin paljon, että on valmis maksamaan tuotteista suuren hinnan. Lisäksi 

paketeissa käytetyt tuotemerkit voisivat olla paremmin sivuilla löydettävissä. Tällä hetkellä 

paketeissa käytettyjä brändejä on lueteltu ”Usein kysyttyä osiossa”, kun taas kilpailijoiden 

sivuilla brändit ja tuotteet on tuotu selkeästi esille omalla sivullaan. (Glamlin 2018; Glossybox 

2018.) 

 

Avainkilpailijoista esimerkiksi The Latest in Beauty johdattaa verkkosivuillaan vierailevan heti 

sivujen alaosasta konversiopainikkeella ”View all brands” tarkastelemaan paketeissa käytet-

tyjä tuotemerkkejä. Myös Birchboxin verkkosivujen vasemmassa alalaidassa on ”Brands” pai-

nike ja myös GlossyBoxin sivuilla käytettyjen tuotemerkkien logot ovat esillä ja niistä klikatta-

essa pääsee tarkastelemaan kyseisen brändin tuotteita ja tuotteiden arvosteluja. Avainkilpai-

lijoiden verkkosivuilla erikokoiset boksipaketit on hinnoiteltu selkeästi ja vaihtoehtoja löytyy 

myös edullisemmista hintaluokista. Lisäksi GlossyBox ja The Latest in Beauty tarjoavat opiske-

lijoille alennuksia paketeista. Selkeä hinnoittelu ja tieto paketissa käytetyissä brändeistä voi-

sivat helpottaa asiakkaan asiointikokemusta Glamlinin verkkosivuilla. Yksi Glamlinin uhka suh-

teessa kilpailijoihin on myös sivustojen sisällön vähäisyys. Avainkilpailijoiden verkkosivut ovat 

hyvin informatiiviset ja tietoa on pakattu niille paljon, kun taas Glamlinin sivuilla yrityksen 

tarinasta ja palvelun lopputulemasta ei saa tarkkaa selkoa. (Birchbox 2018; GlossyBox 2018; 

Glamlin 2018; The Latest in Beauty 2018.)  

 

Glamlinin kansainvälistyessä nimenomaan Englannin markkinoille suuri kysymys on Brexit ja 

sen mahdolliset vaikutukset. EU-eron olisi määrä toteutua maaliskuussa 2019, jolloin eropäi-

västä alkaisi Britannian pääministerin Theresa Mayn hakema parin vuoden siirtymäkausi. EU-

sopimukset lakkaavat velvoittamasta Britanniaa eron jälkeen, mutta Britannia on ilmoittanut 

haluavansa neuvotella EU:n kanssa vapaakauppasopimuksen. Vielä lopullisia sopimuksia ei 

EU:n ja Britannian välille ole sovittu eikä sen vuoksi voida varmaksi ennustaa millaiset seu-
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raukset ovat. Glamlinin on kuitenkin tärkeä pohtia esimerkiksi toimituskustannuksia ja -ai-

koja, sillä jo valmiiksi arvokkaamman palvelun päälle tulevat kustannukset voivat olla ratkai-

seva tekijä asiakkaiden hankinnassa. Toimitusaikojen tulisi olla nopeita tai tarkasti selvillä, 

jotta kuluttaja tietää milloin odottaa pakettia, eikä joudu arpomaan ja odottelemaan sitä 

saapuvaksi satunnaisena ajankohtana. (Ulkoasiainministeriö 2018.) 

 

Kokonaisuudessaan Glamlinin selviä valttikortteja globaalisti ovat verkkosivujen skandinaavi-

nen, pelkistetty vaalea tyyli. Tähän lisättynä pitkälle räätälöity palvelupolku ja henkilökohtai-

nen opastus tuotteiden valinnassa tekevät yrityksestä ainutlaatuisen. Glamlin on vienyt perin-

teisen kauneusprofiilin itsenäisen luomisen pidemmälle. Avainkilpailijoista kukaan ei tarjoa 

täsmälleen samanlaista konseptia kuin Glamlin. Eikä kauneusboksipalveluita tutkittaessa esi-

merkiksi All Subscription Boxes – sivuston kauneusosastolta, johon on kerätty kaikki Englannin 

boksipalvelut, löytynyt toista Glamlinin tapaista boksipalvelua. (All Subscription Boxes 2018.) 

Toisaalta uhkia ja mahdollisia heikkouksia aiheuttavat yrityksen hinnoittelu ja sitä kautta se 

millaiseksi yrityksen kilpailukyky muodostuu markkinoilla. Kilpailu on kovaa ja Englannin 

markkinoilla toimii useita erittäin edullisia pakettivaihtoehtoja. On vaikea saada sitoutettua 

asiakas uuteen, arvokkaampaan yritykseen ja saada heidät ymmärtämään tarkoin palvelun 

henkilökohtaisuus. Lisäksi kohdistettu sisältö yhteen palveluun, vähäinen tunnettuus ja näky-

vyys kotimaanmarkkinoilla, kielinäkökulma ja Brexitin seuraukset ovat uhkia yritykselle. Kai-

ken kaikkiaan johtopäätös kilpailijoiden SWOT –analyyseistä Glamlinin SWOT –analyysiin verra-

ten on mahdollisuuksien kannalta positiivinen ja antaa valoisan tulevaisuudennäkymän Glamli-

nin kansainvälistymisen mahdollisuuksista Englannin markkinoilla, jos yritys on valmis kehittä-

mään selviksi heikkouksiksi ja uhkatekijöiksi havaittuja asioita.  

 

8 Kuluttajakyselyn tarkoitus ja toteutus 

Kuluttajakyselyllä (liite 1) tehdyn tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää Englannin mark-

kina-alueella asuvien, kosmetiikkaa päivittäin käyttävien kuluttajien kiinnostusta Glamlinin 

kaltaista personoidumpaa boksipalvelua kohtaan. Kysely toteutettiin tukemaan pääkilpaili-

joista tehtyä kilpailija-analyysiä ja Glamlinin mahdollisuuksia laajentaa toimintaansa uudelle 

markkina-alueelle. Kyselyn tarkoituksena oli myös selvittää alueella olevien kuluttajien miel-

tymyksiä ja toiveita liittyen boksipalveluihin ja niiden kehittämiseen, jotta Glamlin voisi toi-

millaan taata oman markkinaosuuden ja asiakaskunnan kansainvälistyessään. Tutkimus toteu-

tettiin syksyllä 2018 verkkolomakkeen avulla, jotta vastaaminen tehtiin kuluttajalle mahdolli-

simman nopeaksi ja vaivattomaksi. Verkkolomakkeen tulee aina olla selkeä, yksinkertainen ja 

helppolukuinen, jotta vastaaja ymmärtää mitä kysymyksillä haetaan takaa. Näin vältytään 

väärinymmärryksiltä sekä virhetulkinnoilta. (Kananen 2008, 11-12.) 
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8.1 Kohderyhmä 

Tutkimuksen kohderyhmänä toimi englantilaiset, kaikenikäiset kosmetiikkaa ahkerasti kulut-

tavat kuluttajat, jotka ovat valveutuneita ja kiinnostuneita kosmetiikasta. Kysely lähetettiin 

ensin Lontooseen kosmetiikan kemiaa opettavan koulun oppilaille. Koulun oppilaat eivät ol-

leet halukkaita vastaamaan yrityksistä huolimatta, joten kyselylle oikean kohderyhmän löytä-

miseksi hyödynnettiin sosiaalista mediaa. Facebookissa toimii monia kymmeniä ryhmiä, jotka 

on suunnattu suoraan kauneudesta kiinnostuneille. Ryhmissä keskustellaan kaikesta kauneu-

teen liittyvästä ja jaetaan kokemuksia, joten ryhmissä jäseninä olleet ihmiset vastasivat ha-

luamaamme kohderyhmää. Kysely julkaistiin usean eri ryhmän seinällä ja ryhmien jäsenluku 

vaihteli 5 000 ja 25 000 ihmisen välillä. Vastauksia pyrittiin saamaan kasaan vähintään 40, 

mutta vastauksia saatiin kerättyä 26, 4 viikon aikana. Vastausten saannin apuna toimi englan-

tilaisia ryhmäläisiä, jotka ylläpitivät ryhmää ja kehottivat ihmisiä vastaamaan ja levittivät 

linkkiä eteenpäin. 

8.2 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimuksen kyselylomakkeeseen (liite 1) sisällytettiin niin kvantitatiivisia eli määrällisiä kuin 

kvalitatiivisia eli laadullisia kysymyksiä, jotta saatiin kattava kuva kuluttajien tarpeista ja 

odotuksista. Määrällisiä ja laadullisia menetelmiä käytetään usein yhdessä tutkimusta teh-

dessä, sillä ne ennemmin tukevat toisiaan, kuin olisivat toistensa vastakohtia tai toisiaan ku-

moavia. Menetelmät toimivat ikään kuin jatkumona toisilleen. (Alasuutari 2011, 14-15.)  

Kyselyn alkuun sijoitettiin määrällisiä kysymyksiä, joihin vastaajan on helppoa ja nopeaa vas-

tata. Määrällisten kysymysten tarkoituksena on antaa vastaukset niin, että tulokset voidaan 

lopulta esittää numeerisena. Määrällisessä kyselyssä kysymykset useimmiten vastaavat kysy-

myksiin ”kuinka moni”, ”kuinka usein” ja ”kuinka paljon”. Myös laadulliset kysymykset voi-

daan ryhmitellä numeeriseen muotoon. (Vilkka 2007, 14.) Laadullisella aineistolla taas tarkoi-

tetaan pelkistetyimmin aineistoa, joka on tekstin muodossa. Laadullisiin kysymyksiin ei voi 

vastata numeerisesti tai käyttämällä kahta vaihtoehtoa, esimerkiksi ”kyllä” ja ”ei”. Laadullis-

ten kysymysten vastaukset ovat yleensä laajempia ja kattavampia. Ne kuvaavat vastaajan 

omia kokemuksia tai mielikuvia. Laadullisia menetelmiä käytetään myös yleensä, kun tutkin-

nan otanta on pienempi eikä käsitellä niin laajaa ryhmää. Näin saadaan laajemmilla kysymyk-

sillä enemmän tietoa pienemmältä tutkimusryhmältä. (Eskola & Suoranta 1998, 20.) 

8.3 Vastausten yhteenveto 

Kyselyn alussa selvitettiin vastaajien perustietoja kysymällä henkilöiden ikää, sukupuolta ja 

asuinpaikkaa. Kysymyksessä 1 oli 4 vastausvaihtoehtoa iän määrittämiseksi. Nämä vastaus-

vaihtoehdot olivat 17-20, 21-25, 26-30 ja yli 30. Vastausvaihtoehdot laadittiin alkuperäisen 

kohderyhmän eli Lontoossa opiskelevien opiskelijoiden todennäköisen ikäjakauman mukaan. 

Tästä syystä viimeinen vastausvaihtoehto ”yli 30” kattoi kaikki yli 30 – vuotiaat.  Suurin osa 
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kyselyyn vastanneista henkilöistä olivat joko 21-25 vuotiaita tai yli 30 vuotiaita. Näissä mo-

lemmissa ikäluokissa vastaajia oli yhteensä 38,5 % (10 henkilöä). Kyselyyn vastanneista henki-

löistä 26-30 vuotiaita oli 19% (5 henkilöä) ja vain 4% (1 henkilö) sijoittautui 17-20 ikävuoden 

välille.  

Kysymyksessä 2 selvitettiin mitä sukupuolta vastaajat edustavat. Vastausvaihtoehdot olivat 

nainen, mies ja muu/en halua tarkentaa. Vastaajista lähes kaikki (96%) eli 25 henkilöä olivat 

naisia ja (4%) 1 henkilö oli mies. Tätä sukupuolijakaumaa voi selittää kyselyn aihe, joka hel-

posti vetoaa paremmin naispuolisiin kuin miespuolisiin henkilöihin. Ryhmissä, joissa kysely jul-

kaistiin, valtaosa on naisia, joka osaltaan selittää jakaumaa. 

Kysymyksessä 3 selvitettiin mikä on vastaajien asuinpaikka Englannissa. Valtaosa kyselyyn vas-

tanneista henkilöistä kertoi asuvansa Lontoossa (46%) ja toisiksi suurin ryhmä kertoi asuvansa 

Sheffieldissä (19%). Vastaajista 8% asui Manchesterissä sekä yhtä suuri osa eli 8% vastaajista 

asui Leighissä. Kyselyn loput 19% asuivat Bishops’s Stortfordissa, Birminghamissa, Cardiffissa, 

Glasgowssa tai Scotlandissa. Vastauksia saatiin kerättyä kattavasti joka puolelta Englantia. 

Perustietojen jälkeen kyselyssä selvitettiin vastaajien kokemuksia koskien itse kauneusboksien 

tilauspalveluja. Ensimmäiseksi kysymyksessä 4 haluttiin selvittää, onko vastaajilla aikaisem-

paa kokemusta kauneusboksipalvelusta. Kysymyksessä kysyttiin ”oletko ikinä käyttänyt kau-

neusboksien tilauspalvelua?”. Vastausvaihtoehdot olivat ”kyllä” ja ”ei”. Lisäksi heitä, jotka 

vastasivat ”kyllä”, pyydettiin tarkentamaan avoimeen vastauskenttään, mitä kauneusboksien 

tilauspalveluita he olivat aikaisemmin käyttäneet.

Taulukko 1: Kauneusboksien tilauspalvelun käyttöjakauma suhteessa ikäjakaumaan. 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

17-20 21-25 26-30 yli 30

Kauneusboksien tilauspalvelun käyttöjakauma

Kyllä Ei



 
 

 
 
 

53 

Erilaisia tilauspalveluita, joita kyselyyn vastanneet olivat aikaisemmin käyttäneet, oli 5 eri-

laista.  Käytetyt kauneusboksipalvelut olivat GlossyBox, BirchBox, LiveGlam, Look Fantastic ja 

Ipsy. Käytetyin palvelu 38 % vastaajan kesken, jotka olivat aikaisemmin käyttäneet jotakin ti-

lauspalvelua, oli 60 % enemmistöllä BirchBox. LiveGlamia, Look Fantasticia, Ipsya ja Glossybo-

xia oli käytetty jokaista 10 % vastaajien keskuudessa. 

Taulukko 2: Käytetyt kauneusboksipalvelut. 

Kysymyksessä 5 selvitettiin sitä, olivatko aikaisemmin kauneusboksien tilauspalveluita käyttä-

neet henkilöt olleet tyytyväisiä bokseihin ja niiden sisältöön, joita olivat tilanneet. Vastaus-

vaihtoehdot olivat ”kyllä” ja ”ei”. Enemmistö vastaajista ei ollut ollut tyytyväisiä tilaamiinsa 

kauneusbokseihin, sillä (70%) vastasi kysymykseen ”ei”.  Tyytyväisiä tilaamiinsa kauneus-

bokseihin oli 30% vastaajista, joista 20% oli tilannut kauneusboksinsa BirchBoxilta ja 10 % Li-

veGlamilta.  

Kysymyksessä 6 haluttiin selvittää, kiinnostaisiko kuluttajia kauneusboksipalvelu, joka sisäl-

täisi kauneudenalan ammattilaisen verkkokonsultaatiopalvelun. Selvityksen kohteena oli tar-

kemmin se, kiinnostaisiko juuri Glamlinin tyylinen konsepti, joka sisältää kauneudenalan am-

mattilaisen verkkokonsultaation perinteisen pakettipalvelun lisänä. 54% (14 henkilöä) vastasi, 

että heitä kiinnostaisi kauneusboksi, jonka tukena on kauneudenalan ammattilaisen verkko-

konsultaatio. 46% (12 henkilöä) vastasi, että tällainen kauneusboksi, jossa verkkokonsultaa-

tiota olisi, ei kiinnosta.  

Kysymyksessä 6 vastaajia pyydettiin vielä tarkentamaan avoimeen kysymyskenttään, miksi 

vastaajaa ei palvelu kiinnosta. Vastaajat kertoivat, että kiinnostumattomuus johtuu muun 

muassa rahallisista syistä, sillä vastaajat kertoivat hinnan, rahallisen tilanteen tai sen, että 

rahaa menisi vääränlaisten tuotteiden takia hukkaan olevan syitä kiinnostuksen puutteeseen. 

Lisäksi kiinnostuksen puute yleisesti palvelua sekä kosmetiikkaa kohtaan olivat syitä, miksei 

kyseinen palvelu kiinnostanut vastaajia. Lisäksi palvelu koettiin liian monimutkaisena, eikä 
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ollut uskoa siihen, että konsultaation avulla löytyisi tuotteita, jotka sopisivat tilaajalle täydel-

lisesti. Eräs vastaajista ei kokenut palvelulle tarvetta ja toinen kertoi saavansa jo tuotteita 

niin paljon ilmaiseksi, ettei tämän vuoksi kokenut tarvitsevansa sitä. Eräs vastaaja nosti esille 

jatkuvan toiston samoista tuotteista syyksi sille, ettei kauneuskonsultaatiota sisältävälle kau-

neusboksien tilauspalvelulle löytynyt kiinnostusta.  

 

Taulukko 3: Syyt kiinnostuksen puutteeseen kauneuskonsultaatiopalvelua kohtaan. 

Kysymyksessä 7 haluttiin selvittää, kuinka paljon rahaa vastaajat olisivat valmiita käyttämään 

kuukaudessa kauneusboksipalveluun, joka sisältäisi kauneuskonsultaation. Vastausvaihtoehdot 

olivat 10-50, 50-100 ja 100 puntaa tai enemmän. Vastaus oli yksimielinen tämän kysymyksen 

osalta ja kaikki (100%) vastaajista kertoivat, että olisivat valmiita käyttämään tämän tyyppi-

seen kauneusboksipalveluun 10-50 puntaa. 

Kysymyksessä 8 selvitettiin vastaajien kiinnostusta kokeilla suomalaisten kosmetiikkabrändien 

tuotteita. Vastausvaihtoehdot olivat ”kyllä” ja ”ei”. Kiinnostusta suomalaiseen kosmetiikkaan 

löytyi, sillä 77 % vastaajista (20 henkilöä) kertoi olevansa kiinnostunut kokeilemaan suomalais-

ten kosmetiikkabrändien tuotteita ja vain 23% (6 henkilöä) ei ollut kiinnostusta suomalaisiin 

tuotteisiin. 

Kysymyksessä 9 haluttiin selvittää vastaajien tarkempia toiveita paketin sisältämistä tuot-

teista. Koska paketit ovat yleensä ennalta koottuja, haluttiin saada selville erityistoiveita asi-

akkaiden arvoihin ja tarpeisiin liittyen, jotta paketteja ja niiden personointia voitaisiin kehit-

tää. Vastaukset analysoitiin keräämällä niitä taulukkoon ja sen jälkeen läpikäymällä keräten 
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samojen vastausten määrät. Kysymyksessä ei ollut valmiiksi valittavia vastausvaihtoehtoja, 

vaan vastaajille annettiin mahdollisuus kirjoittaa kehityskohteet omin sanoin. 

26 vastaajasta 3 ei antanut vastausta kysymykseen 9. 23 vastauksen joukosta nousi neljä sel-

västi vallitsevaa ominaisuutta, joita paketin tuotteilta haluttiin ja ne on kuvattu kaaviossa. 

Jopa 65% (15 henkilöä) kysymykseen vastanneista halusi paketin sisältämien tuotteiden olevan 

paremmin personoituja juuri heidän tarpeilleen sopiviksi. Tuotteiden haluttiin olevan heille 

suunnattuja ja heidän preferenssiensä, eli mieltymyksiensä, mukaisia. Vastaajista, jotka halu-

sivat yksilöllisempiä tuotteita n. 53% toivoi myös eri ihotyypeille suunnattuja tuotteita ja pa-

kettivaihtoehtoja. He toivoivat yritysten valikoimiin valmiiksi räätälöityjä kauneusbokseja 

ihotyypeittäin esimerkiksi kuivalle ja sekaiholle. Usea vastaajista mainitsi, että paketeissa tu-

lee usein vääränlaisia tuotteita, jotka eivät heille sovi ja jäävät käyttämättä. Vastaajat toi-

voivat myös tuotteidenjakautumista ikäryhmittäin ja erityisesti enemmän anti aging -tuot-

teita, jotka on suunnattu ikääntyvälle iholle.  

Toisena vallitsevana ominaisuutena oli tuotteiden vegaanisuus ja orgaanisuus, jota toivoi 43% 

(10 henkilöä) kysymykseen vastanneista. Trendianalyysissä todettiin, että vegaanisuus ja or-

gaanisuus on suuri vallitseva virtaus kosmetiikkamarkkinoilla ja sama ilmentyy kyselyn vas-

tauksista. Lähes puolet vastanneista halusi, että tuotteet ovat joko vegaanisia tai orgaanisia 

ja 34% halusi tuotteiden olevan myös ympäristöystävällisiä. Kuluttajat ovat entistä enemmän 

valveutuneita orgaanisuuden ja luonnon säästämisen suhteen, joten boksipalveluita tarjoavien 

yritysten tulisi vastata kysyntään. Glossybox tarjoaa jo omaa vegaanista boksia asiakkailleen. 

Neljänneksi eniten ääniä keräsi tuotteiden eläinkokeettomuus 23% (7 henkilöä) vastaajista. 

Monet kuluttajat ovat jo tietoisia ja valveutuneita siitä, että Euroopassa kosmetiikan tulee 

olla eläinkokeetonta ja tämä varmasti vaikuttaa vastaajien määrään, sillä se on jo ennakko-

oletuksena kosmetiikkatuoteostoksissa. 
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Taulukko 4: Paketin sisältämien tuotteiden halutut ominaisuudet. 

Kaavioon koottujen vastauksien lisäksi esille nousi myös muita tuotteilta kaivattuja ja halut-

tuja ominaisuuksia. 26% (6henkilöä) vastaajista halusi tuotteiden olevan hypoallergeenisia, 

joilla tarkoitetaan mahdollisesti vähemmän allergisia reaktioita aiheuttavia tuotteita. Vastaa-

jat haluaisivat näiden tuotteiden olevan dermatologisesti testattuja ja turvallisia käyttää var-

sinkin herkälle iholle. Hypoallergeeninen ei kuitenkaan ole lainmukainen tai varsinainen 

termi, eikä sille ole omaa määritelmää, mitkä tuotteet ovat hypoallergeenisia. Kuluttajat 

käyttävät ilmaisua tuodakseen esille halunsa käyttää turvallisia ja mahdollisimman vähän al-

lergisoivia tuotteita. Huoli on ymmärrettävä, sillä maailmanlaajuisesti allergisoituneiden ih-

misten määrä vaihtelee maakohtaisesti 10 - 40% välillä ja vuoteen 2025 mennessä lukujen ar-

vioidaan kasvavan jopa 50 prosenttiin. (Allergy UK 2018.)  

26% (6 henkilöä) vastaajista toivoi kauneusboksien sisältävän myös yllättäviä tuotteita uusilta, 

vähemmän tunnetuilta brändeiltä. He kertoivat haluavansa yllätysboksien avulla kokeilla tuot-

teita sellaisilta brändeiltä, joita he eivät itse välttämättä edes osaisi etsiä markkinoilta. Moni 

vastasi myös haluavansa tätä kautta kokeilla muidenkin kuin Euroopan maiden tuotteita. Vas-

tapuolena tälle, 22% (5henkilöä) halusi pakettien sisältävän enemmän päivittäiskäyttöön so-

veltuvia perustuotteita, kuten meikkivoiteita, ripsivärejä sekä päivä- että yövoiteita. He koki-

vat, että paketit usein sisältävät liikaa erikoistuotteita joiden käyttäjäryhmä on rajatumpi. 

Vastauksissa esiin nousi myös muutama yksittäisempi tapaus, jotka toivoivat spesifimpiä omi-

naisuuksia tuotteiltaan. Näitä olivat esimerkiksi aromaterapiset tuotteet sekä Reilun Kaupan 

tuotteet. Reilun kaupan tavoitteena on vähentää köyhyyttä käyttäen reiluja kaupankäynnin 
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ehtoja. Olennaista tuotteissa ja niiden saamissa Reilun Kaupan sertifikaateissa on, että vilje-

lijä/valmistaja saa riittävän korvauksen elättääkseen itsensä työllään. (Reilu Kauppa 2018.) 

Kysymyksessä 10 selvitettiin kosmetiikkaboksien tilauspalveluita käyttäneiden kuluttajien toi-

veita siitä, miten palveluita tulisi tai voisi vielä kehittää. Kysymyksen tarkoituksena oli saada 

suuntaa siitä, miten asioita voisi tehdä paremmin ja mitä kehittämällä Glamlinin olisi mahdol-

lista hankkia kilpailuetua, joka kohtaisi kuluttajien toiveiden ja tarpeiden kanssa. Kysymyk-

sessä ei ollut valmiiksi valittavia vastausvaihtoehtoja, vaan vastaajille annettiin mahdollisuus 

kirjoittaa kehityskohteet omin sanoin. 26 vastaajasta 21 vastasi kysymykseen, sillä osa ei ollut 

kokeillut palvelua, joten he eivät pystyneet antamaan kehitysehdotuksia.  

Vastauksista esille nousi kolme selvää kehityskohdetta, jotka on koottu kaavioon. Kysymyk-

seen vastanneista 21 henkilöstä 57% (12 vastaajaa) kertoi haluavansa pakettien olevan parem-

min personoituja. He haluaisivat, että heillä olisi mahdollisuus kertoa minkälaisia tuotteita he 

eivät halua pakettinsa sisältävän, jotta paketit vastaisivat paremmin heidän tarpeitaan. 12 

vastaajasta jopa puolet toivoivat valikoimaan paketteja, jotka ovat suunniteltu eri ihotyypeit-

täin. Esimerkiksi joka kuukausi olisi valittavissa kolme eri pakettia, kuivalle, rasvoittuvalle ja 

sekaiholle. Tällöin paketin yllätyksellisyys säilyisi, mutta tuotteet sopisivat kuluttajan iholle. 

Pakettien koettiin usein sisältävän liikaa tuotteita, jotka on kohdennettu erilaiselle iholle ja 

näin tuotteet jäävät helposti käyttämättä ja niitä kerääntyy liikaa.  

48% (10 vastaajaa) vastanneista toivoi itse paketin, jossa tuotteet saapuvat, olevan ympäris-

töystävällisempi. He toivoivat, että paketti olisi kierrätettävä ja mieluiten kierrätetystä ma-

teriaalista tehty. Esimerkiksi Glossyboxin pakkaukset on käsin valmistettu Englannissa ja ne 

ovat kokonaan kierrätettävää materiaalia. Pakettikoon toivottiin olevan mahdollisimman 

pieni, jotta siitä syntyisi mahdollisimman vähän ylimääräistä pakkausjätettä. Pienempää ko-

koa toivottiin myös siksi, että paketti olisi mahdollista saada kotiinkuljetuksena. Pakkauksen 

toivottiin sopivan myös kirjelähetyksen standardeihin. Näin myös toive nopeammasta toimi-

tuksesta olisi mahdollista toteuttaa. Kirjelähetyksenä ja kotiinkuljetuksella paketti saapuisi 

nopeammin ja varmemmin perille.   

34% (7 henkilöä) toivoi suurempaa variaatiota ja valikoimaa pakettien sisältämien tuotteiden 

välillä. Vastaajat kertoivat kokevansa, että tietyt tuotteet, esimerkiksi kasvovoide, toistui 

liian usein eri paketeissa ja he toivoivat vaihtelua sekä kekseliäisyyttä. Toivottiin, että pa-

ketti pitäisi mielenkiinnon yllä sisältämällä myös uudempia ja erilaisempia tuotteita, joita ku-

luttaja itse ei osaisi etsiä tai kokeilla. Toivottiin myös, että valikoima ei sisältäisi pelkästään 

tunnettujen ja isojen brändien tuotteita, vaan pakettiin sisällytettäisiin tuotteita myös pie-

nemmiltä ja tuntemattomammilta brändeiltä. Vastaajat totesivat myös haluavansa kokeilla 

erimaisia kosmetiikkatuotteita.  
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Taulukko 5: Kauneusboksien tilauspalveluiden kehityskohteet. 

Kolmen eniten vastauksia saaneiden kehityskohteiden lisäksi esiin nousi muitakin erittäin hyö-

dyllisiä ehdotuksia, miten kosmetiikkaboksipalveluita voisi parantaa. Nopean toimituksen li-

säksi toivottiin ominaisuutta, jossa paketin kulkua pystyy seuraamaan. Näin kuluttaja on tie-

toinen, jos paketti on jäänyt jumiin jonnekin ja pystyy näkemään arvion sen mahdollisesta uu-

desta toimitusajankohdasta. Liittyen ehdotukseen tuotteiden kekseliäisyydestä ja erilaisuu-

desta, toivottiin vastapainona ”step-by-step”, eli vaihe vaiheelta, yksinkertaisia ohjeita tuot-

teiden käyttöön. Ohjeilta toivottiin myös sitä, että niissä kerrottaisiin mitä tuotteita kyseisen 

tuotteen kanssa voisi yhdistää ja miten. Muutama vastaaja ehdotti myös, että paketteja sään-

nöllisesti tilaavat, niin sanotut kanta-asiakkaat, huomioitaisiin kanta-asiakas eduilla tai pal-

kinnoilla. Vastaajat kokivat, että tämä kannustaisi heitä jatkamaan tilaustaan ja sitoutumaan 

yritykseen sekä sen tarjoamaan tilausboksipalveluun pitkäaikaisemmin. 

8.4 Johtopäätökset 

Kyselyyn vastanneista valtaosa oli 21 vuotiaita tai vanhempia naisia, joten he ovat kulutta-

neet kosmetiikkaa jo useita vuosia ja ovat valveutuneita kauneusalan trendeistä. Vastauksia 

saatiin kerättyä maantieteellisesti ympäri Englantia, joka oli selvityksen kannalta tärkeää, 

sillä verkko-ostaminen ja verkkoviestintä tavoittavat kuluttajat asuinpaikasta riippumatta. 

Selvästi eniten käytetyksi palveluksi nousi Birchbox, joka on alansa ensimmäinen kauneusbok-

sipalvelu ja vuosien varrella kasvattanut tunnettuuttaan laajasti. Myös toinen SWOT-analyysiin 

valittu pääkilpailija, Glossybox, oli vastaajien suosiossa. Selvästi Birchbox ja Glossybox ovat 

omalla alallaan niin vahvoja toimijoita, että ne ovat potentiaalinen uhka uudelle yritykselle, 

joka pyrkii samoille markkinoille. 

Kehityskohteet

Personoidummat tuotteet (12 vastaajaa)

Ympäristöystävällinen pakkaus (10 vastaajaa)

Monipuolisempi tuotevalikoima (7 vastaajaa)
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Vaikka kyselyyn vastanneet ovat erityisen kiinnostuneita kosmetiikasta ja kauneusalasta, oli 

yllättävää, että yli puolet ei ollut käyttänyt minkäänlaisia kauneusboksien tilauspalveluita ai-

kaisemmin. Koska vastaajat kertoivat suurimmiksi syiksi tälle hinnan, epätoivotut tuotteet ja 

palvelun mahdollisesti turhan monimutkaisuuden, on Glamlinin mietittävä lähestymisstrategi-

aansa tarkoin. Glamlinin on kehitettävä jokin keino, väylä tai suunnitelma, jonka avulla kulut-

tajalle viestitään luotettavuutta ja tunnetta siitä, että personointi yksilökohtaisesti onnistuu. 

Tämä on selvästi tärkein osa-alue, johon keskittyä markkinointisuunnitelmassa. Moni kuluttaja 

koki, ettei voi luottaa verkon välityksellä tehdyn konsultaation tuloksiin ja että heille kasaan-

tuisi tämän myötä lisää vääriä tai turhia tuotteita. Glamlinin täytyy selkeästi tuoda esille se, 

että konsultaaation tekevät ihmiset ovat korkeasti koulutettuja alan osaajia. Apukeinona voi 

hyödyntää esimerkiksi sosiaalista mediaa, jossa Glamlin voisi julkaista mahdollisimman yksin-

kertaisia ”step-by-step” -julkaisuja siitä, kuinka palvelupolku toimii.  

Enemmistö jo boksipalveluita käyttäneistä vastaajista kertoi olleensa tyytymättömiä saa-

maansa yllätysboksiin juuri turhien tuotteiden takia. Kyselyyn vastanneet kokivat myös, että 

palvelu vaikuttaa liian monimutkaiselta. Koska boksipalveluiden perimmäisenä tarkoituksena 

on saada vaivaton ostokokemus ja yllätyksellinen paketti, ei asiakas saa kokea palvelupolkua 

liian monivaiheiseksi ja aikaavieväksi. Glamlinin täytyy kyetä viestimään haluamalleen kohde-

ryhmälle verkkokonsultaation helppous ja nopeus, sillä kuluttajien keskuudessa vallitsee vai-

kutelma konsultaation hankaluudesta. Glamlin voisi järjestää esimerkiksi ”kysy ammattilai-

selta” -kampanjan, jossa kuluttaja saisi kokeilla verkkokonsultaatiota ilman tuotepaketin ti-

laamista. Kampanjassa kuluttajalle annettaisiin itse valittavaksi muutama kysymys, jotka 

heitä mietityttää ja ammattilainen vastaisi heille verkkoalustan välityksellä. Näin potentiaali-

set asiakkaat saataisiin kokeilemaan verkkokonsultaation helppoutta ja toimivuutta, kun he 

saisivat muutaman ilmaisen vinkin konsultoijalta kauneutta ja juuri heidän tarvetta varten.  

Boksien hinta vaikutti myös monen vastaajan ostopäätökseen. Vaikka pääkilpailijoiden boksi-

palvelun hinta oli alhaisimmillaan 10 puntaa, siitä huolimatta moni ei ollut käyttänyt palve-

lua. He kokivat, etteivät uskalla riskeerata saavansa vastinetta rahalleen. Tämän kanssa kor-

reloi myös vastaukset valmiudesta käyttää rahaa verkkokonsultaation sisältävään boksipalve-

luun, sillä jokainen vastasi alhaisimman vaihtoehdon eli 10-50 puntaa. Kuluttajat eivät selväs-

tikään koe saavansa tai eivät ymmärrä mitä lisäarvoa ammattilaisen tekemä konsultaatio tuo 

palveluun. Jos Glamlin haluaa siirtyä Englannin markkinoille ja pärjätä siellä, täytyy palvelun 

hintaa laskea. Vaihtoehtoisesti Glamlin voi myös pyrkiä tarjoamaan useampaa palvelua eri 

hintaluokissa, jotta kuluttaja saadaan tutustumaan yritykseen ja sitä kautta sitoutettua kokei-

lemaan myös yrityksen muita palveluita. Tarjolla voisi olla esimerkiksi paketteja kolmessa eri 

hintaluokassa, jotta kuluttaja pääsisi kokeilemaan palvelua. Kun luottamus saavutetaan kulut-

tajan ja markkinoilla toimivan uuden yrityksen välillä, ei hinta ole enää ratkaiseva tekijä. 

Tuntematon yritys, jolla on selkeästi korkeammat hinnat kuin muilla toimijoilla, on liian iso 

riski kuluttajan silmissä.  
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Toisaalta, koska enemmistö vastaajista oli kiinnostunut kokeilemaan suomalaista kosmetiik-

kaa, voisi Glamlin käyttää sitä markkinointiviestinnässään hyväksi. Pohjoismaista Suomi on ti-

lastoissa turvallisimpia maita ja yleiskuva Suomesta on kansainvälisesti positiivinen ja luotet-

tava (Safety and security ranking of the Nordic countries in travel and tourism in 2017). Suo-

malaisuus ja suomalaisten tuotteiden tarjonta ovat selkeitä kilpailuetuja, joita kannattaa 

hyödyntää kaikessa viestinnässä ja markkinaosuuden hankkimisessa. Kuluttajille voisi tarjota 

edullista ”Suomipakettia”, joka sisältäisi tuotteita/näytteitä suomalaisilta brändeiltä, jotta 

asiakas pääsisi kokeilemaan niitä. Tämän myötä, jos asiakas ihastuu ja tahtoo suomalaisia 

tuotteita, hän voisi valita verkkokonsultaatiopaketin ja kertoa ammattilaisille, että suosii ja 

haluaa suomalaista kosmetiikkaa. Tällä vastattaisiin myös kuluttajien toiveeseen saada pake-

teissa tuotteita vähemmän tunnetuilta brändeiltä, joita he itse eivät osaisi etsiä tai kokeilla. 

Vaikka vastaajat kertoivat kokevansa epäluottamusta konsultaation tarkkuuteen, kyselyn 

avoimissa vastauksissa personointi ja tuotteiden sopivuus henkilökohtaisesti nousivat suurim-

miksi kehityskohteiksi pakettipalveluissa. Kuluttajat halusivat saada äänensä kuuluviin, jotta 

paketit eivät sisältäisi tuotteita, joita he eivät halua. Markkinoinnissa ja Glamlin-palvelun 

esittelyssä tulisi siis korostaa sitä, että kuluttaja saa esittää kaikki haluamansa toiveet konsul-

toijalle, joiden pohjalta paketti koostetaan. Markkinoinnissa voisi hyödyntää lyhyitä sloga-

neita, eli iskulauseita, kuten ”Sinä päätät!” tai ”Me kuuntelemme sinua!”, jotta asiakas ym-

märtää heti, että paketit muotoillaan juuri häntä kuunnellen. Koska epäluottamusta esiintyi 

monen vastaajan kohdalla, olisi tärkeää tarjota heille mahdollisuus näytepakettiin ja palvelun 

testaamiseen. Vastaajien toiveisiin liittyi vahvasti yksitysikohtia, kuten enemmän ympäris-

töystävällisiä tuotteita ja vegaanisia tuotteita. Näitä toiveita täytetään verkkokonsultaation 

avulla, mutta kuluttajat eivät vielä sitä ymmärtäneet. Glamlinin tulisi siis tuoda esille, että 

nimenomaan näihin henkilökohtaisiin preferensseihin palvelulla vastataan.  

Kehitysehdotusten kautta saatiin myös hyödyllistä informaatiota siitä, mitä Glamlin voisi tar-

jota saavuttaakseen kilpailuetua. Kanta-asiakkuusedut ovat yksi väylä kuluttajien sitouttami-

seen. Vaikka pakettipalveluihin ei ole vaadittua sitoutua moneksi kuukaudeksi, voisi tähän 

pyrkiä tarjoamalla kuluttajille erityisetuja tietyn tilausmäärän jälkeen. Tätä voisi hyödyntää 

esimerkiksi tarjoamalla kolmen paketin jälkeen yhtä ilmaista personoitua kauneusboksia tai 

alennusta seuraavasta paketista. Rekisteröityneille kanta-asiakkaille voisi myös lähettää ajan-

kohtaisia kuponkeja tai alekoodeja sähköpostitse, joita he saisivat hyödyntää palvelussa.  

Vastaavat toivoivat myös tuoteoppaita, joissa käy selvästi ilmi askel askeleelta miten tuotetta 

käytetään yksin tai yhdessä muiden tuotteiden kanssa. Paketti voisi sisältää ohjeen tai vink-

kejä. Vaihtoehtoisesti Glamlinin sivuilla voisi julkaista ohjeita tai saada kuluttajia rekisteröi-

tymään ja vastaanottamaan ohjeet sähköisesti. Sähköposti on markkinointiväylänä edelleen 

suosituin ja käytetyin verkkotoiminto päivittäin, vaikka sosiaalinen media ja eri alustat ovat 
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nousseet viime vuosina nopeasti. Sähköpostit on myös hyvä henkilökohtaistaa, sillä useat ku-

luttajat vastaanottavat sähköpostit mieluummin ihmiseltä kuin yritykseltä. Sähköpostit voisi 

siis kohdistaa niin, että kuluttaja saisi ne samalta ihmiseltä, joka on personoinut hänen paket-

tinsa, jotta luotaisiin tunne suhteesta asiakaspalvelijaan. (The Radicati Group, 2018; Most 

popular daily online activities of adult internet users in the US as of February 2017, 2018.) 

Kaiken kaikkiaan kyselyn vastausten tulokset osoittivat, että personoidulle ja henkilökohtai-

selle palvelulle on tarvetta ja siihen on kiinnostusta. Palvelulla on mahdollista saavuttaa myös 

ne kuluttajat, jotka eivät ole aiemmin edes kokeilleet kauneusboksipalveluita, sillä syynä oli 

tuotteiden epäsopivuuden pelko. Mahdollisuudet hankkia osuus Englannin markkinoilta on ole-

massa, jos viestintä ja markkinointi hoidetaan kohdennetusti ja hyödyntäen kyselyssä esiin-

nousseita pääkohtia. Oma asiakaskunta on saavutettavissa, kun kuluttajille viestitään tehok-

kaasti palvelun tarkoituksesta, tarpeellisuudesta ja hyödystä.  

9 Pohdinta 

Opinnäytetyö saavutti halutun tavoitteen ja keräsi kattavasti tietoa yhteistyöyritys Glamlinille 

kansainvälistymisestä Englannin markkinoille. Yhteistyöyrityksen on mahdollista hyödyntää 

kilpailija-analyysistä ja kuluttajakyselystä saatua tutkimustietoa. Erityisesti avainkilpailijoista 

tehty SWOT- analyysi antaa arvokasta tietoa siitä, miten alalla toimitaan nyt.  

Muiden toimijoiden verkkoviestintää ja verkkosivuja tarkastelemalla, SWOT – analyysi antoi 

kattavaa tietoa monesta eri näkökulmasta. Kyse ei ollut vain siitä, että kerättiin tietoa alalla 

menestyvien toimijoiden vahvuuksista, vaan peilattiin myös heikkouksien kautta tulevaisuu-

dennäkymiä. Näin saatiin mahdollisimman realistinen kuva alalla toimivista kolmesta avainkil-

pailijasta ja heidän kohtaamistaan haasteista. Mikä olisi eduksi myös Glamlinin verkkoviestin-

nässä? Mikä toisaalta ei hyödyttäisi yrityksen näkyvyyttä? Esille nousseita asioita tarkasteltiin 

ja koostettiin ehdotuksia, joita Glamlinin olisi mahdollista hyödyntää, mikäli yritys myöhem-

min toteuttaisi kansainvälistymisstrategian.  

Kuluttajakyselyllä haettiin erilaista kosketuspintaa kauneusalalla vallitsevien trendien tarkas-

teluun. Siinä missä kilpailija-analyysi keskittyi avainkilpailijoiden verkkoalustoihin, kuluttaja-

kysely keskittyi selvittämään kuluttajien kiinnostusta kosmetiikkabokseja ja kauneuskonsul-

taatiota kohtaan. Kysely antoi arvokasta tietoa ja käytännön esimerkkejä siitä, miten palve-

lua tulisi edelleen työstää ja kuinka sitä kannattaisi markkinoida, kun siirrytään uudelle mark-

kina-alueelle.  

Haasteena opinnäytetyön aloittamisessa oli tarpeeksi selkeän ja johdonmukaisen sisällysluet-

telon rakentaminen. Sisällys koostettiin painottamalla sisällysluettelon otsikoinnissa työn kes-

keisimpiä osa-alueita. Näin saavutettiin selkeä ja helposti luettava sisällysluettelo, joka tiivis-

tää onnistuneesti työn ytimen. Teoria-osuuden hallitsevat osa-alueet, kansainvälistyminen ja 
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kilpailu olivat molemmat laajoja kokonaisuuksia. Tämä osaltaan aiheutti sen, että piti tark-

kaan pohtia mikä kummassakin osa-alueessa oli työn kannalta keskeistä ja mikä ei. Kansainvä-

listymisessä olennaista oli huomioida syitä, miksi yritys haluaa lähteä kansainvälistymään. Sen 

myötä käsiteltiin kansainvälistymisen mahdollisia haasteita ja kansainvälistä kilpailukykyä. 

Kilpailussa nostettiin esille kilpailija-analyysin kannalta merkityksellisten asioiden teoriataus-

toja. 

Teoria-osuuden rakenteen johdonmukaisuus nousi kehityskohteeksi, kun mietittiin jälkeenpäin 

niitä asioita, joita olisi voinut tehdä toisin. Lähdekirjallisuuden sisällysluetteloon tuli nojattua 

toisinaan liikaa, jonka vuoksi omaan tekstiin tuli liitettyä mukaan asioita, jotka eivät olleet 

keskeisiä työn aiheen kannalta. Tämä aiheutti sen, ettei sisältö ollut johdonmukainen suh-

teessa opinnäytetyön sisällysluetteloon. Tästä seurasi turhaa työtä jälkeenpäin, kun tekstiä 

piti jäsennellä uudelleen.  

Kilpailija-analyysissa suuri haaste oli avainkilpailijoiden valinta ja valintojen perusteleminen. 

Miksi valittiin juuri nämä kolme avainkilpailijaa? Olisivatko valinnat voineet osua muihinkin 

kilpailijoihin? Englannin markkinoilla toimii paljon kauneusbokseja tarjoavia yrityksiä, joten 

on aiheellista esittää perustelut, kuinka valittuihin kilpailijoihin päädyttiin. Birchbox, Glos-

sybox ja The Latest in Beauty olivat kaikki perusteltuja avainkilpailijoita, sillä jokaisella kil-

pailijalla oli jokin yhteneväisyys Glamlinin kanssa. Ei kuitenkaan ollut mahdollista mitata sitä, 

olivatko valitut kilpailijat todellisuudessa parhaat. Birchbox valittiin yhdeksi avainkilpailijaksi, 

koska kyseessä oleva kauneusboksien ala on niin uusi, että haluttiin hyödyntää alalla pitkään 

toiminutta ja hyvin tunnettua yritystä. Kokeneelta toimijalta oli mahdollista nostaa hyvin re-

levantteja käytännön esimerkkejä toimivasta ja näkyvästä verkkoviestinnästä sekä tunnettuu-

den kasvattamisesta. Kosketuspinta Glamlinin palveluun löytyi Birchboxin tarjoamasta boksi-

palvelusta.  

Toiseksi avainkilpailijaksi valittiin Glossybox, joka Birchboxin tapaan tarjoaa tilauspalvelua. 

Glossybox valittiin toiseksi avainkilpailijaksi, koska se oli nostettu sekä The Independent – leh-

den mukaan tämän hetken suosituimmaksi kauneusboksien palveluksi että Whilstin toteutta-

man kyselyn mukaan Englannin kaikkien tilauspalveluiden kesken kuudenneksi suosituimmaksi 

palveluksi. (Alderson-Tuck 2018; Subscription Services: A Whistl Survey 2018.) Tämän perus-

teella haluttiin selvittää mitä yritys on tehnyt, saavuttaakseen nykyisen asemansa ja kuinka 

Glamlin voisi mahdollisesti hyödyntää yrityksen toimintatapoja. Kolmanneksi avainkilpailijaksi 

valittiin The Latest in Beauty puhtaasti sillä perusteella, että se oli kaikista alalla toimijoista 

lähimpänä Glamlinin kauneuskonsultaation kaltaista palvelua. Perinteisen boksin lisäksi kysei-

nen yritys tarjoaa tekoälyn luoman kauneusprofiilin etuja asiakkailleen. Toista Glamlinin kal-

taista konsultaatiopalvelua ei Englannin markkinoilta löytynyt ja tämä The Latest in Beautyn 

tarjoama kauneusprofiili oli sitä lähimpänä.  
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Tunnettuus, kokemus alalta ja samankaltaisuus Glamlinin konsultaatiopalvelun kanssa olivat 

tekijöitä, joiden myötä avainkilpailijat lopulta valittiin. Valitut kilpailijat olivat keskenään 

erilaisia, jonka johdosta saatiin kattava otos erilaisista alalla toimijoista. Tämän jälkeen teh-

tiin SWOT – analyysit. Koska SWOT – analyysit toteutettiin tarkastelemalla avainkilpailijoiden 

verkkoviestintää ja verkkosivuja, käytetyn terminologian tuli vastata verkossa käytettyä 

kieltä. Digitaalinen sanasto tuli hallita hyvin, jotta teksti säilyi helposti ymmärrettävänä.  

Yritysten globaaleja uhkia olisi voitu vielä huolellisemmin käsitellä SWOT – analyyseissä. Eten-

kin, koska aihe on nyt pinnalla Englannissa lähestyvän EU-eron vuoksi. Toisaalta on mahdol-

lista esittää vasta skenaarioita siitä, mitä tulee tapahtumaan, koska mitään lopullista sopi-

musta tai päätöstä ei ole vielä tiedossa.  

Kuluttajakyselyssä haastetta riitti vastaajien löytämisessä. Kysely toteutettiin Englannissa 

asuville kuluttajille. Tavoitteena oli saada mahdollisimman yksityiskohtaista tietoa tämän 

hetken tuulista ja kiinnostuksesta kauneuskonsultaatiota kohtaan. Ongelmana oli löytää sopi-

via alustoja, joilla kysely olisi voitu julkaista. Kysely julkaistiin Englannissa sijaitsevan yhteis-

työkoulun Moodle -alustalla sekä seitsemässä eri Facebook – ryhmässä. Tämän myötä kyselyyn 

saatiin yhteensä 26 vastausta, joka oli vähemmän kuin alun perin toivottiin. Mikäli jatkossa 

toteutettaisiin vastaava kysely Englannissa olisi tärkeää kiinnittää huomioita siihen, kuinka 

vastauksia saataisiin enemmän. Vähäisestä vastausprosentista huolimatta, kyselyyn vastan-

neet olivat vastanneet kyselyyn huolella. Erityisesti kvalitatiivisista kysymyksistä saatiin kat-

tavia vastauksia siihen, mikä kuluttajia kauneuskonsultaatiossa arveluttaa ja miksi.  

Jos analysoinnin kohteeksi nostetaan kuluttajakyselyn luotettavuus, niin Facebook -ryhmien 

suuri koko ja rajoittamaton pääsy ryhmiin sekä kyselyn nimettömyys, saattoivat vääristää ky-

selyn tuloksia. On mahdollista, että vastausten joukkoon päätyi siten virheellisiä tai valheelli-

sia vastauksia. 

Verkkolähteitä käytettiin määrällisesti enemmän kuin kirjallisuutta. Tämä johtui siitä, että 

kauneusbokseista ei ole vielä julkaistu saatavilla olevaa kirjallisuutta, koska se on verrattain 

uusi ala. Sen sijaan verkosta löytyi artikkeleja ja tutkimuksia aiheesta. SWOT – analyysi ja ku-

luttajakysely pohjautuivat siten pääosin verkoista peräisin oleviin lähteisiin. Sen sijaan teoria-

tausta koostui kirjalähteistä, sillä kansainvälistymisestä ja kilpailusta oli saatavilla kirjalli-

suutta hyvin. Siten lähteissä oli hajontaa. Molempia sekä kirja- että verkkolähteitä hyödyn-

nettiin. 

Haasteista ja kehityskohteista huolimatta työ on hyvä pohja yhteistyöyritykselle kansainvälis-

tymisessä Englannin markkinoille. Uudelle markkina-alueelle siirryttäessä on huomioitava lu-

kuisia seikkoja ja kehitettävä muun muassa kansainvälistymisstrategia, jotta siirtymä onnis-

tuisi mahdollisimman hyvin. Työssä on lisäksi kilpailija-analyysin avulla analysoitu alalla toimi-

joiden heikkouksia ja vahvuuksia, jotka osaltaan antavat käsityksen siitä, millainen tämän 



 
 

 
 
 

64 

hetken markkinatilanne on. Kuluttajakyselyn kautta saatu tieto, taas auttaa konsultaatiopal-

velun kehittämisessä. Kaiken kaikkiaan työ antaa hyvän lähtökohdan kansainvälistymisproses-

sille sekä arvokkaita kehitysehdotuksia yritykselle ennen kansainvälistymistä.  
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