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OSAAMISVAATIMUKSET (luku 3)
Osaaminen
Museokaupan johtaminen ja siellä työskentely vaativat
osaamista. Vieressä olevassa listassa on lueteltu keskeiset
kaupasta vastaavan tarvitsemat osaamisalueet. Jos
kaikkia ei ole vielä olemassa, niiden osalta tulee tehdä
kehityssuunnitelma.
Museokaupassa tilapäisesti työskentelevä ja
kausityöntekijä tarvitsevat myös osaamista työn
toteuttamiseksi. Näille, tilapäisesti kaupassa
työskenteleville keskeiset asiat on merkitty oheiseen
tarkistuslistaan rastilla (x). Muista varmistaa myös
tilapäisten työntekijöiden osaaminen ja jos joitain alueita
puuttuu, varmista perehdytyksellä riittävä osaaminen.

OK

Vaatii kehittämistä

Kaupan esillepanot (x)
Kaupan ylläpitotehtävät (x)
Asiakaspalvelu ja myyntityö (x)
Kaupan järjestelmien
käyttö/kassajärjestelmä (x)
Kannattavuus ja talous
Hankinta ja ostaminen
Kaupan toimintojen johtaminen
Myymälämainonta
Markkinointi ja kampanjat
Somen käyttö markkinoinnissa
Kokemus kaupasta
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PEREHDYTYSOHJE (luku 3)

ASIA

Perehdytys tehty / pvm

Museokauppa –konseptin sisältö ja idea

Perehdytyksellä varmistetaan, että myös museokaupassa
epäsäännöllisesti tai sesonkeina työskentelevät osaavat tuottaa
asiakkaalle erinomaisen kauppakokemuksen. Lisäksi heidän on
osattava ylläpitää kaupallisia esillepanoja, osattava
asiakaspalvelutyö ja kyettävä myös omalla toiminnallaan
mahdollistamaan asiakkaan ostaminen.

Kaupan toiminnallisuus
Asiakaskäyttäytyminen
Tuotteisiin ja palveluihin perehtyminen

Erityisen tärkeää on perehdyttää kausityöntekijät hyvin myös
kaupan toimintoihin. Kausityöntekijät tekevät työtä usein
museoiden kiireisimpänä aikana, johon ajoittuu myös lomakausi.
Hyvin toteutettu perehdytys varmistaa sen, että museokauppa
toimii hyvin myös silloin, kun museokaupasta vastaava on lomalla
tai vapaalla.

Kassajärjestelmän käyttö
Palvelutyö ja siihen liittyvät tehtävät
Asiakkaan kontaktointi ja ostamisen
mahdollistaminen
Esillepanojen rakentaminen ja niiden ylläpito
Asiakasreklamaatioiden käsittely
Myymälän mainosten ja informaation ylläpito
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MYYNNIN TUKI (luvut 3, 4 ja 5)
Myynti on museokaupan henkilökunnan työtä. Myynti ei tarkoita tyrkyttämistä, vaan ostamisen mahdollistamista.
Ostamisen helpottaminen tarkoittaa sitä, että asiakkaan kanssa keskustellaan ja kerrotaan museokaupan tuotteista.
Museokaupan tavoitteena on tuottaa asiakkaalle oivallinen asiointikokemus ja saada asiakas ostamaan museokaupan tuotteita.
Myynti museokaupassa ei ole tyrkyttämistä, vaan mahdollistamista. Me mahdollistamme asiakkaan ostamisen seuraavasti:
1) Varmistamalla museokaupan hyvän myyntikunnon
2) Varmistamalla helpon liikkumisen
3) Keskustelemalla asiakkaan kanssa – yleensä ihmiset keskustelevat mielellään ja keskustelun kautta asiakkaat saattavat kertoa
myös siitä, millaiset tuotteet heitä kiinnostavat. Keskustelu asiakkaan kanssa toimii myös linkkinä sinun ja asiakkaan välillä.
4) Keskustelun kautta voi myös kevyesti ohjata asiakasta kertomaan museokokemuksestaan ja siten tunnistaa asiakkaan
odotuksia museokauppaan.
5) Älä tyrkytä, vaan kerro mitä tuotteita ja palveluita museokaupassa on, joista asiakas saattaa olla kiinnostunut.
6) Jos asiakas on kiinnostunut jostain tietystä tuotteesta, voit ehdottaa kahta tai kolmea eri vaihtoehtoa, esimerkiksi hinnan
perusteella: edullinen – keskihintainen – arvokas. Älä koskaan tarjoa asiakkaalle useampaa kuin kolmea vaihtoehtoa, meille
kaikille valinta vaikeutuu, mitä enemmän vaihtoehtoja tarjotaan.
7) Keskustelun kautta saat selville asiakkaan oman tilanteen ja kiinnostuksen kohteet. Näin voit kertoa sellaisista tuotteista,
jotka asiakasta saattavat kiinnostaa.
8) Muista kuitenkin, että asiakkaan kanssa voi keskustella silloin, jos museokaupan asiakastilanne sen sallii. Jos museokaupassa
on useita ihmisiä ja kassoilla jopa jonoa, keskity jonojen purkamiseen.
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ASIAKASPROFIILIEN RAKENTAMINEN (luku 411)
Asiakasprofilointia tarvitset tuotevalikoiman suunnitteluun. Asiakasprofiilit ovat suuntaa antavia, mutta perustuvat omaan näkemykseesi
museokauppasi asiakkaista. Profiloinnin avulla voit hahmottaa millaisia tuotteita asiakkaasi ovat etsimässä ja siten rakentaa oman kauppasi asiakkaille
kohdennetun valikoiman. Huomioi valikoimassa myös mahdolliset tuotteistetut palvelut.
Luo asiakasprofiilit ja personoi ne nimillä. Pohdi millaisia tuotteita ja palveluita asiakkaat kaipaavat. Voit toki myös kysyä suoraan asiakkaalta, mikä toimi
ja mikä ei tai puuttuiko valikoimista joitain tuotteita.
Profiilien rakentaminen:
• Tunnista 3-6 asiakastyyppiäsi perustuen omaan kokemukseesi.
• Nimeä asiakastyypit personoiduilla nimillä esimerkiksi: Eero Eläkeläinen, Heidi Hienohelma, Olli Opiskelija, Matti ja Liisa Pariskunta, Maija
Murkkuikäinen, Kalle Koululainen jne.
• Tee taulukko johon kuvaat ko. asiakasryhmän taustaa oman näkemyksesi mukaan, asiakkaan käyttäytymistä museossa, asiakkaan odotuksia
ja tuotteita, joita asiakas mahdollisesti ostaa.
Tätä taulukkoa voit päivittää sen mukaan, kuin ymmärryksesi asiakkaista paranee. Taulukon avulla voit muun muassa: suunnitella ostoja, suunnitella
markkinointia, kehittää palveluita.
Asiakas

Tausta

Mistä pitää

Miksi käy
museossa

Mitä ostaa,
tuotteet

Mitä ostaa,
palvelut

Out-of-the-box ideoita

Eero Eläkeläinen

Mies, 60+,
virkamies, leski,
asuu kaupungissa

Harrastaa
lukemista,
sauvakävelyä,
kulttuuria ja
keräilyä

Kuuluu
sivistykseen,
vaimon kanssa
aina käyty, pitää
faktatiedosta

Kirjoja, vihkoja,
toimistotarvikkeita

Opastus, kahvi ja
pulla

Voisiko olla
kiinnostunut
museotreffeistä?

Copyright Museoliitto

5

ASIAKASKYSELYT (luku 4)
Kysymällä kävijöiltä mielipiteitä kaupan
tuotteista ja museokaupasta saat arvokasta
tietoa kaupan ja tuotevalikoiman
kehittämiseksi.

Kysymys

Vastaus

Tausta:
Sukupuoli (m/n), ikäryhmä (alle 15, 16-25,
26-40, 41-55, 56-70, yli 70), asuinpaikka
(postinumero)

Tuote- ja palveluvalikoiman kehittämiseksi
voi tehdä määräajoin asiakaskyselyitä. Niitä
voi tehdä joko paperilla tai sähköisesti.
Lisäksi asiaa voi kysyä museovieraalta
suoraan, vaikkapa museokäynnin
päätteeksi.

Miten usein käy tässä museossa?
Käykö aina museokaupassa?

Kyselyn tulee olla lyhyt ja helposti
ymmärrettävä. Asiakkaita voi kannustaa
vastaamaan vaikka pienellä palkinnolla tai
arpajaisilla.

Mitä tuotteita tai palveluita museokaupassa
pitäisi olla?

Miksi ei käy museokaupassa?
Jos käy museokaupassa, mitä tuotteita tai
palveluita ostaa?

Tyytyväisyys museokauppaan (4-10)?
Jos alle 7, miksi on tyytymätön?
Mitä muuta palautetta haluaa antaa
museokaupalle?
Copyright Museoliitto
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Palvelutuote (luku 4)
Esimerkkejä tuotteistetuista palveluista
Tuotteen nimi

Sisältö

Tuotteen nimi

Sisältö

Opastus ja kahvit

Ryhmän opastus
museokierroksella

Kokouspaketti

Kokoustila, AV-laitteet,
kahvit ja lounas

Kahvit ja pikkusuolainen
kierroksen lopuksi

Varaukset:

Kahvit, lounas ja
kokousjuomat

Kesto 1 h

Aika 2 h – 8 h

Ryhmäkoko max 10

Kokoustilat: 6h -12h – 18 h

Hinta 100 € per ryhmä

Hinta alkaen 40 € per hlö

info@museo.fi tai 09-000
0000

Varaukset:
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Tavarantoimittajalistaus (luku 4)

Lähde: Museokauppakysely, Suomen museoliitto 2018

Tavarantoimittaja

Verkko-osoite tai muu yhteystieto

Tuotevalikoima/kuvaus toimittajasta

Atena kustannus

https://atena.fi

Kauno- ja tietokirjoja

Aurinko kustannus

https://www.aurinkokustannus.fi

Lasten- ja nuortenkirjoja, lahjakirjoja, tietokirjoja,
kristillisiä Arkki-kirjoja sekä tilauskirjoja

Aurora Decorari

http://www.auroradecorari.com

Taideaiheiset lahjatavarat ja sisustustuotteet

BIS records

http://bis.se

Cd:t

British Fossiles

https://www.britishfossils.co.uk

Mineraalit ym. kivituotteet

Come to Finland

https://cometofinland.fi/fi/etusivu/

Kortteja, magneetteja, julisteita

Epäonnistunut tyttö

http://www.failedgirl.fi

Kortteja, kasseja, laukkuja

Foodin

https://foodin.fi

Luomuelintarvikkeita ja superfoodeja

Grano

https://www.grano.fi

Markkinointi- ja sisältötyöt sekä tuotteet

Happy Orange

https://www.happyorange.fi

Matkamuistot

High Peak

https://highpeak.fi

Liikelahjat

Lasisirkus

https://www.lasisirkus.fi

Kotimainen lasistudio

IlonPolku

https://www.ilonpolku.fi

Lahjatavarat, postikortit

Jussakka

http://www.jussakka.fi

Käsityötuotteita, mm. poronnahkaiset korut

Kaima

https://www.facebook.com/kaimadesign/ Poronnahkaiset korvakorut

Kierti

https://kierti.fi

Kodintarvikkeita

Kouvolan Lakritsi Oy

https://www.kouvolanlakritsi.fi

Lakritsia

Kustantaja Laaksonen

http://www.kustantajalaaksonen.fi

Kirjatuotteet (Liikenne, liikenteen historia, kulkuvälineet
ym.)

Lanzfeld

http://www.lanzfeldeditions.com

Kustomoituja museokauppatuotteita

Museoiden kommentit tai arviot

Lakuja muovikääreissä, joita muokkaamme
itse omaksi tuotteeksi

Tavarantoimittajalistaus (luku 4)
Tavarantoimittaja

Lähde: Museokauppakysely, Suomen museoliitto 2018

Lasismi

Verkko-osoite tai muu yhteystieto
https://www.lasismi.fi

Tuotevalikoima/kuvaus toimittajasta
Kotimainen lasistudio

Likiz

https://www.likiz.fi

Tekstiilituotteita, valokuvapainetut tekstiilit

LOQI

https://www.loqi.eu

Kauppakassit

Mafka&Alakoski

https://www.facebook.com/Läkki-ja-LeluKGråholm-887391727975824/
Peltituotteet ja lelut
http://www.mafka-alakoski.fi
Kotimainen lasistudio

Magnetomania

http://www.magnetomania.com

Läkki ja Lelu K. Gråholm

Museoiden kommentit tai arviot

Magneetit ja museotuotteet omalla kuvalla

Kohtuulliset minimimäärät, luotettava palvelu.
Vastaavia löytyy varmasti vähän joka
paikkakunnalta, mutta meille hyvä tuote on
ollut tervavenekynttilät, joita ei ole toistaiseksi
löydetty muualta

Maija Peltonen Tmi

http://www.maijapeltonen.fi

Pieni kynttiläpaja

MainioSavi

http://mainiosavi.fi/fi/

Käsityönä tehtyä kotimaista keramiikkaa

Manchester Minerals

https://www.manchesterminerals.co.uk

Mineraalit ym. kivituotteet

Mauntekijä

http://www.mauntekija.fi

Wanhan ajan makeat nekkukarkit ja sinapit käsityönä

Metka

https://www.metkatuote.fi

Kahvia, teetä, karkkeja

Metropolis

http://www.jussilahtinen.fi

Paikallisista maamerkeistä tehtyjä paitoja, kasseja,
julisteita

MinDeco

http://mindeco.fi

Keittiö- ja kosmetiikkatuotteita sekä kortteja

Nahkapaja Enne

https://www.facebook.com/NahkapajaEnne-1891699467768580/

Käsin valmistettuja nahkatuotteita mm. laukkuja, vöitä,
koruja, sisustustuotteita

National Pen

https://www.penseurope.com

Kynät

Nauticalia

https://www.nauticalia.com

Tuotteita merellisestä teemasta

Nemo

http://nemokustannus.fi

Yleiskustantamo

Kivannäköisiä ja erilaisia tuotteita nahasta, ei
pelkkää kukkaroa
Laatu vaihtelevaa ja miinuksena se, että näitä
löytyy jokaisesta merellisestä museosta

Tavarantoimittajalistaus (luku 4)

Lähde: Museokauppakysely, Suomen museoliitto 2018

Tavarantoimittaja

Verkko-osoite tai muu yhteystieto

Tuotevalikoima/kuvaus toimittajasta

Ohlsson & Lohaven

https://www.ohlssonlohaven.se

Magneetit, tarjottimet ym. omat tuotteet ja
mittatilaustuotteet. Taide- ja tiedejuttuja, leluja.

Olehyvä

https://www.olehyvaluonnontuote.fi

Ekologisesti kestäviä kauneustuotteita, pesuaineita ym.

Paahtimo Papu

https://www.paahtimopapu.fi

Luomukahviin keskittynyt paahtimo

Pala-pala

http://www.palapala.fi

Esim. avainkaulanauhat kotimaisesta jämämuovista

Paperisilppuri

http://www.paperisilppuri.fi

Kortteja, paperituotteita

Piffany Copenhagen

https://piffany.eu

Museoiden kommentit tai arviot
Hauskoja, vähän erilaisia tuotteita. Sekä
yleinen valikoima että museon omat
"logotuotteet". Alkaa olla aika monessa
museokaupassa jo käytössä

Putinki

Designtuotteita, valaisimia
Suomalaista muotoilua ja käsinpainettuja tekstiilituotteita
http://www.pisamadesign.com
kierrätysmateriaalista
http://www.korsupuoti.fi/tuotteet/plakki- Pläkkiseppä Kokkolasta: pläkkipellistä monenlaisia ja
Yhden miehen paja, joten toimitusmäärät
ja-peltituotteet/
käytännöllisiä esineitä
voivat aiheuttaa ongelmia
Osuuskuntamuotoinen kustantamo, runokirjallisuus
https://poesia.fi
keskiössä
https://prestelpublishing.randomhouse.de
Kirjat
/
http://www.putinki.fi
Erilaisia paperi- ja lahjatuotteita korteista muistikirjoihin ja kalentereista paketointimateriaaleihin

Saintex

https://saintex.fi

Kotimaiset pehmoheijastimet omalla mallilla

Saippuaverstas Solina

https://solina.fi

Mm. logosaippuat

Sareka

http://sareka.fi

Matkamuistot

Scala collection

https://scalacollection.fi

Scanglas

https://www.scanglas.se

SkönaTing

http://skonating.com/

Omalla grafiikalla teetetyt kotimaiset tekstiilit
Käsinpuhalletut pohjoismaiset replikalasit sekä
rautatuotteet yms
Julisteita, kortteja, serviettejä, saippuoita, pastilleja, teetä,
kynttilöitä ym.

PisamaDesign
Pläkki- ja peltituote T. Ojanperä
Poesia
Prestel

Tavarantoimittajalistaus (luku 4)

Lähde: Museokauppakysely, Suomen museoliitto 2018

Tavarantoimittaja

Verkko-osoite tai muu yhteystieto

Tuotevalikoima/kuvaus toimittajasta

Suvi Kari

http://kuvaamataito.fi

Heijastimia

Tarinavakka

http://www.annijaaleksi.com

Vanhan ajan lelukauppa: vieterilelut, kirjat, sisustustarrat
ja soittorasiat

Teeleidi

https://teeleidi.fi

Teetä ja teetarvikkeita

Thames & Hudson

https://thamesandhudson.com/

Kirjat

Tikkurituote

http://www.tikkurituote.fi

Poronnahkarukkaset ja tossut

Viilupuu / Pieksämäki

https://www.viilutaivute.fi

Viilupuiset tarjottimet omilla kuvilla

Vivantti

https://www.vivantti.fi

Lelut, erityisesti pehmoeläimet ja matkamuistot

Weiste

https://weiste.com/suomi/

Kausituotteet (joulu, pääsiäinen)

Wigel

https://wigel.fi

Poronnahkaiset kukkarot ja korttipussit yms.

Wulff Naxor

https://naxor.skypro.fi

Avaimenperät, lehtiöt, ym. omat tuotteet

Suvi Kari

http://kuvaamataito.fi

Heijastimia

Tarinavakka

http://www.annijaaleksi.com

Teeleidi

https://teeleidi.fi

Vanhan ajan lelukauppa: vieterilelut, kirjat, sisustustarrat
ja soittorasiat
Teetä ja teetarvikkeita

Thames & Hudson

https://thamesandhudson.com/

Kirjat

Tikkurituote

http://www.tikkurituote.fi

Poronnahkarukkaset ja tossut

Viilupuu / Pieksämäki

https://www.viilutaivute.fi

Viilupuiset tarjottimet omilla kuvilla

Vivantti

https://www.vivantti.fi

Lelut, erityisesti pehmoeläimet ja matkamuistot

Museoiden kommentit tai arviot

Erittäin hyvä palvelu, nopea tavarantoimitus ja
kohtuulliset hinnat, mutta lelujen
tuotantoprosessi ei ole kestävän kehityksen
mukainen

Avustavat suunnittelussa hyvin paljon.

Erittäin hyvä palvelu, nopea tavarantoimitus ja
kohtuulliset hinnat, mutta lelujen
tuotantoprosessi ei ole kestävän kehityksen
mukainen

ASIAKASPALVELUN ABC (luvut 4, 5 ja 7)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hymyile
Tervehdi tai huomioi kaikki asiakkaat
Kerro olevasi asiakkaan apuna tarvittaess
Jos mahdollista, mene keskustelemaan asiakkaan kanssa
Hymyile
Keskitä huomioi asiakkaisiin – älä syö, juo tai puhu henkilökohtaisia puheluita
Älä vastaa asiakkaan kysymyksiin ”En tiedä.” – vastaa sen sijaan ”En tiedä, mutta otan selvää”
Muista sanoa ”Kiitos”, ”Ole hyvä”, ”Hyvää päivän jatkoa”, ”Tervetuloa uudelleen”
Anna asiakkaalle aina kuitti, ellei hän erikseen kiellä sitä
Pakkaa tuotteet hyvin
Hymyile

Lisäksi
•
•
•

Varmista siisti olemus katsomalla peiliin ennen työpäivän alkua ja esimerkiksi tauolta tultaessa.
Noudata käytöstapoja ja ole kohtelias
Valitse puhetapasi asiakkaalle soveltuvaksi – usein varttuneemmat asiakkaat ovat hieman muodollisempia
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ASIAKASPOLKU (luvut 4, 5 ja 7)
Alla yksinkertainen kuva museokaupan asiakkaan asiointipolusta. Käy läpi oman kauppasi asiakaspolku,
asettaudu asiakkaan asemaan ja pyri vastaamaan alla oleviin kysymyksiin. Niiden avulla voit tunnistaa kauppasi
kehitysalueita. Vaikuttamalla tunnistamiisi kipupisteisiin, voit kohentaa asiakaskokemusta merkittävästi. Mitä
parempi asiakaskokemus, sitä parempi tulos.
JULKISIVU

Näkyykö
kauppa?
Onko se
kiinnostava?
Ajankohtaisuus?
Mitä minulle
viestitään?
Aukiolo?

SISÄÄNTULO/AULA

Onko näkymä
kauppaan
houkutteleva?
Ajankohtaisuus?
Mitä minulle
viestitään?
Onko kauppaan
helppo mennä?

NAVIGOINTI

Onko kaupassa
helppo kulkea?
Onko tuotteet
helppo löytää?
Auttaako
henkilökunta minua?
Ovatko esillepanot
kiinnostavia?

KATSELU

Onko kaupassa
kiinnostavia
tuotteita?
Houkutteleeko
esillepano minua
ostamaan?
Näyttävätkö
tuotteet
laadukkailta?
Onko kauppa
siisti?

INTERAKTIO

Onko tuotteita
helppo katsella?
Näkyvätkö
hinnat hyvin?
Auttaako
henkilökunta?
Tunteeko
henkilökunta
tuotteet?
Tuntuuko
kaupassa
miellyttävältä?
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OSTO

Saanko apua?
Onko
maksaminen
helppoa?
Onko jonoa?
Onko kassatiskillä tuotteita?
Onko palvelu
ystävällistä?
Pakataanko
tuotteet?

LÄHTÖ

Tuntuuko
hyvältä?
Jäikö hyvä
mieli?
Haluanko
palata?
Sanottiinko
Kiitos ja
tervetuloa
uudelleen?

KOTONA

Kerroinko
tutuilleni
kaupasta?
Tuntuiko
ostokseni
edelleen hyvältä
kotona?
Aionko mennä
Seuraavalla
kerralla museokauppaan?
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ASIAKASKÄYTTÄYTYMINEN KAUPASSA (luku 5)
Tällä työkalulla voit suunnitella todelliseen asiakaskäyttäytymiseen perustuvan, oman museokauppasi optimoidun asiakaspolun.
Optimoinnin tarkoituksena on saada asiakaspolku kattamaan koko kaupan alueen ja samalla esillepanopinta-ala voidaan maksimoida.
Ennakkotyö – eli asiakkaan käyttäytymisen seuranta ja dokumentointi on ehdoton edellytys työn onnistumiselle.
Seuraa asiakkaan kulkua ja käyttäytymistä kaupassa pohjakuvan avulla. Tällä tavoin selvität optimoidun asiakaskierron ja parhaat
myyntipaikat.
1.
2.
3.
4.

5.

Piirrä oman kauppasi pohjapiirros (tai hyödynnä valmista). Tähän riittää karkea luonnoskin,
jossa näkyvät seinät, sisäänkäynti, kassapiste ja kalusteet.
Kun olet kassalla seuraa asiakkaan kulkua ja piirrä sen mukainen viiva pohjaan. Tämän voi tehdä
myös joku muu, jos itse et ehdi.
Merkitse polkuun ne kohdat, joissa asiakas pysähtyi vaikka pallolla.
Kun olet saanut kerättyä asiakaspolkuja viikon ajalta saat selvitettyä
muun muassa
•
Useimmin käytetyt kulkureitit
•
Vähiten käytetyt kulkureitit
•
Parhaat myyntipaikat
Oheisessa kuvassa
•
Huonoimmat myyntipaikat
punaiset ovat vilkkaan
Hyödyntämällä todennettuja asiakasvirtoja
asiakasliikenteen alueita
voit vaikuttaa myyntiin vaihtamalla myyntija siniset hiljaisia alueita.
paikkoja tai kalusteiden sijaintia.
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Museokaupan pohjaratkaisun idea (luku 5)
Mallipohjan tarkoitus on kuvata idea
siitä, miten museokauppa kannattaa
sijoittaa ja miten tuoteryhmittely
kaupan sisällä kannattaa tehdä. Tämä
kuva päivitetään museokaupoista
saaduilla kuvilla.
Kuva ei ole mittakaavassa.

Copyright Museoliitto
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Museokaupan kalusteista (luku 5)
3

Museokaupan keskeiset kalusteet ovat:
1200

2

S1

3000

1200
S1

400

H2500

400

LOGO
(B)

1200

S1

400

H2500

H2500

1200
S1

H900

Kampanjatasot
1.2 H600

S1

1200

41200

1600

1600

1200
1200

S1

LOGO
(A)

Kassayksikkö
600+600
H900

Roikko L400
H1200

LOGO

Kampanjatasot
1.1
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K1 1200
kori

Roikko L400
H1200

S1

LOGO
(A)

Bränditila (C)
3000x3000
Kampanjatasot
1.1

1) Kassa-/maksupiste: usein jo valmiina, koska
voidaan käyttää museon palvelupistettä. Jos ei
tehdään erillinen palvelutiski.
2) Seinäkalusteet: myymäläkäyttöön suunnitellut
kalusteet ovat suositeltuja, koska ne
mahdollistavat erilaisten tuotteiden esillepanon
ja ovat kestäviä.
3) Varusteluosat: kalusteiden varusteluosia ovat
mm. hyllyt, piikit, taustalevyt, korit, vaatetangot
ym. osat, joiden avulla tuotteet laitetaan esille.
Varusteluosia tulee olla erilaisille tuotteille,
kaikkia ei kuitenkaan käytetä yleensä samaan
aikaan.
4) Kampanjapöydät ja tarjouskorit: nämä
sijoitetaan keskilattialle ja niissä voidaan tuoda
esille suuri määrä tuotteita. Keskilattialla olevat
kalusteet kannattaa hankkia aina siirreltävinä –
ts. pyörillä varustettuina.

kori

1200
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Museokaupan uudistaminen (luku 5)
Joskus museokauppa on hyvä uudistaa. Uudistamisessa
kannattaa hyödyntää ammattilaisia. Tärkeitä ammattilaisia
museokaupan uudistamisessa ovat:
1. Sisustusarkkitehti tai myymäläsuunnittelija
2. Remontoija / urakoitsija
3. Museokaupan elementtien toimittajat, mm. kalusteet,
valaisimet ja kaupan tarpeisto
Uudistuksen kysymys- ja tarkistuslista
Suunnittelija:
a) Kuvaa haluamasi työ mahdollisimman tarkasti
b) Jos haluat säästää aikaa, pyydä suunnittelijaa tekemään
tarjous kokonaisuudesta, sisältäen itse suunnitelman lisäksi
myös kalustekilpailutuksen.
c) Anna suunnittelijalle hyvät pohjakuvat, mielellään
digitaalisina
d) Kerro suunnittelijalle mitä odotat, miten haluat kaupan
nykyilmeen muuttuvan ja mielellään myös kaavailemasi
budjetin.

a) Tee valitsemasi suunnittelijan kanssa kirjallinen sopimus ja
sovi aikataulu ja maksupostit.
b) Anna suunnittelijalle työrauha, mutta sovi säännölliset
seurantapalaverit niin suunnitteluun kuin tekemiseen.
c) Älä epäröi kysyä, jos et ymmärrä suunnittelija kuvia tai
puhetta. Kysymysten avulla saat paremman suunnitelman ja
autat myös suunnittelijaa työssään.
Remontoija/urakoitsija
Jos aiot remontoida museokaupan tiloja, pyydä avuksesi
ammattilainen. Lähes kaikki kiinteistöön kohdistuva tekeminen
on luvanvaraista.
Valaistus
Sisustussuunnittelija kykenee useimmiten tekemään myös
valaistussuunnitelman. Voit myös pyytää sellaista
valaisintoimittajalta.

Copyright Museoliitto
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Myymäläkunnon tarkistuslista (luku 5)
Tehtävä

Tässä esimerkki tarkistuslistasta, jollainen
Museokaupan kannattaa ottaa käyttöön.
Ideana on määritellä tähän sellaiset asiat,
joiden tulee olla kunnossa, jotta asiakkaan
kokemus Museokaupasta on oivallinen.

Näyteikkunat / julkisivu
Varmista siisteys ja ajankohtaisuus

Tässä olevat asiat ovat yleisiä, mutta näiden
lisäksi voi olla museokauppakohtaisia tehtäviä.

Liikkuminen / helppous
Varmista, että liikkuminen on helppoa kaikenikäisille

Nämä käydään läpi päivittäin – tämän listan
avulla myös kausityöntekijöille saadaan
konkretisoitua museokaupan keskeiset yllä

Vastuu

Sisääntulo
Varmista helppous
Ilman raikkaus/tuoksut
Poista epämiellyttävät tuoksut

Ajankohtaisuus
Varmista, että ajankohtainen kampanja on esillä.
Impulssit
Rakenna esillepanoja impulssituotteista hyville paikoille.
Siisteys
Ei likaa, ei pölyä, ei tahroja – puhtaus myy.
Hinnat
Hinnat esillä kaikissa tuotteissa ja hinnat myös ajan tasalla.
Täyttöaste
Täytä hyllyt, vain täysi hylly myy.
Valot
Vaihda palaneet lamput, suuntaa kohdevalaisimet oikein.
Kassa-alue
Museoliitto
Tilaa Copyright
asiakkaalle, tilaa
henkilökunnalle, impulssit hyvin esillä.
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Markkinoinnin työkaluja: vuosikello (luku 7)
KUUKAUSI

SOPIVIA TUOTTEITA

Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
Copyright Museoliitto
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Markkinoinnin työkaluja: vuosikello (luku 7)
Myymälämarkkinoinnin tulee perustua
sesonkien mukaisiin tarpeisiin.
Mikä on asiakkaillesi juuri nyt ajankohtaista?

Copyright Museoliitto
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Markkinoinnin työkaluja: Instagram hot spot (luku 7)
Instagramilla on Suomessa noin 1,0 miljoonaa päivittäistä
käyttäjää. Näistä noin 2/3 on nuoria (15-24 vuotiaita).
Instagramin käyttäjät hakevat kiinnostavia
kuvauskohteita, joissa he kuvaavat itsensä ja jakavat
kuvat netissä.
Useat kaupat ja kauppakeskukset rakentavat jo
valmiita Instagram –kuvauspaikkoja. Museoilla
on suuri mahdollisuus saada näkyvyyttä oivaltavalla
Instagram Hot Spotilla. Sellainen voi olla myös
kaupassa.
Pohdi millaisen kuvauspaikan toteuttaisit omassa
kaupassasi.

Copyright Museoliitto
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Miten myynti ja tuotto rakentuu (luku 8)
Kävijämäärä

X

Kiinniotto%

X

Keskiostos

X

Bruttotuotto
%

A

B

C

D

Kävijämäärä riippuu
museon sijainnista,
ajankohdasta ja
meneillään olevasta
näyttelystä.

Tämä riippuu siitä,
miten hyvin
Huomioimme
asiakkaan ja miten
hyvin osaamme
mahdollistaa
ostamisen.

Keskiostos kertoo
miten paljon
Asiakas
käyttää rahaa
ostoksiinsa
kaupassa.

Tämä kertoo sen,
miten hyvin olemme
onnistuneet niin
hinnoittelussa, katehallinnassa kuin
myyntityössäkin.

Kävijämäärä,
kpl

X

Kiinniotto%

X

Keskiostos €

Copyright Museoliitto

=>

Bruttotuotto
€

Myynti €
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Miten myyntiin ja tuottoon vaikutetaan (luku 8)
Kävijämäärä
Kävijämäärään vaikuttavat pääasiassa museon sijainti, sen saavutettavuus, aukioloajat ja kulloinkin meneillään oleva näyttely.
Museokauppa voi vaikuttaa kävijämääriin mm. kiinnostavalla tuotevalikoimalla, aktiivisella markkinoinnilla, hyvällä
saavutettavuudella ja mainiolla kauppakokemuksella. Kävijämäärät saa selville ovilaskureilla. Jos museokaupassa ei ole
ovilaskureita, voidaan kävijämääränä käyttää myös museokävijöiden määrää – se kuvaa asiakasvirran volyymia.
Kiinniotto%
Tähän voimme vaikuttaa asiakkaan nopealla huomioimisella (=tervehtiminen), asiakkaan kanssa keskustelemalla, ostamisen
helppoudella, kiinnostavilla tuotevalinnoilla, myymälämainonnalla ja sesongin mukaisella tuotetarjonnalla. Muista että on
tärkeää huomioida jokainen asiakas ja vaihtaa muutama sana mahdollisimman monen kanssa. Näin mahdollistat asiakkaan
ostopäätöksen syntymisen. Tämä luku lasketaan jakamalla kassatapahtumien määrä kävijämäärällä.
Keskiostos
Keskiostos kertoo, paljonko asiakas käytti rahaa tällä käynnillä. Keskiostokseen vaikutamme ostamisen helppoudella,
myymälämainonnalla, tuote-esillepanoilla, asiakkaan huomioinnilla, kimppatarjouksilla (kahden tai useamman tuotteen
yhdistelmä). Keskiostos lasketaan jakamalla kaupan myynti kuittien lukumäärällä. Huom! Hyvä tapa nostaa keskiostosta on
myydä asiakkaalle aina joku palvelu.
Kate% ja kate euroina
Kate% kertoo, miten hyvin olemme onnistuneet hinnoittelussa. Liian korkea kate% johtaa usein matalaan euromääräiseen
Katteeseen. Kateprosenttiin vaikuttaa hinnoittelu, hävikin hallinta, ostaminen, oikea esillepano myymälässä ja hyvä asiakastyö.
Copyright Museoliitto
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Miten myynti ja tuotto rakentuu (luku 8)
Kävijämäärä

X

Kiinniotto%

X

Keskiostos

X

Bruttotuotto
%

=>

Kävijämäärä

Kiinniotto% = 30 %

Keskiostos = 15,00 €

Bruttotuotto % = 40%

Päivä = 40

Päivä = 40 *0,3 = 12

Päivä = 12 * 15 € =180 €

Päivä = 0,4 *180 € = 72 €

Kuukausi = 25*40 = 1000

Kuukausi = 12 * 25 = 300

Kuukausi = 25*180 = 4500 €

Kuukausi = 25*72 = 1800 €

Vuosi = 12 * 1000 = 12000

Vuosi = 12 * 300 = 3600

Vuosi = 12 * 4500 = 54000 €

Vuosi = 12 * 1800 = 21600 €

Kävijämäärä,
kpl

X

Kiinniotto%

X

Keskiostos €

Copyright Museoliitto

Bruttotuotto
€

Myynti €
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Miten myyntiin ja tuottoon vaikutetaan (luku 8)
Kävijämäärä
Päivittäisillä toimilla kävijämäärään voidaan vaikuttaa vähän. Vaikuttamisen keinoina voivat olla ulkomainos (päivän tuote
tarjouksena, kahvi+pulla, poistoerä tuotteita kaupassa -30%, näyttelyn viimeinen viikko tms.) Säätila määrittelee myös
vaikuttamisen hyödyt – kauniilla ilmalla on enemmän ihmisiä liikenteessä. Huonolla ilmalla ulkomainoksessa voidaan kertoa
vaikka: Meillä on lämmintä (pakkasella), Meillä on kuivaa (sateella) jne.
Jos edellisen sivun esimerkissä saamme nostettua päivittäistä asiakasmäärää 5% = 2 ihmistä lisää päivittäin, kasvattaa se
myyntiämme +4500 € ja bruttotuottoa +1800 €.
Kiinniotto%
Tähän vaikutetaan parhaiten huomioimalla jokainen asiakas ja jos mahdollista – keskustelemalla asiakkaiden kanssa.
Jos edellisen sivun päivittäistä kiinnottomäärää pystytään nostamaan yhdellä asiakkaalla (12->13) ja samalla muut luvut säilyvät
samoina, on vuositason myynnin lisäys +4500 € ja bruttotuoton lisäys 1800 €.
Keskiostos
Keskiostosta voimme nostaa helposti esimerkiksi esillepanoilla, ”kimppa”tarjouksilla, tai vaikkapa vain oikein sijoitetuilla
mainoslapuilla.
Jos pystymme nostamaan edellisen sivun keskiostosta 1 € (=1 postikortti lisää joka asiakkaalle) ja muut luvut säilyvät samoine, on
vuositason myynnin lisäys +3600 € ja bruttotuoton lisäys +1440 €.

Copyright Museoliitto
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Museokauppa, esimerkkejä kalusteista

Pöytä-/kaappikaluste
Huomaa säilytystila
esillepanotilan alla

Pöytäkaluste
Huomaa monikerroksinen esillepanotila

Copyright Museoliitto
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Museokauppa, esimerkkejä kalusteista

Kompakti kahvipistekaluste. Huomaa erityisesti
tehokkuus esillepanoissa ja säilytystiloissa.

Yleiskuva myymälästä. Huomaa hyvä pöytäkaluste, korkea päätyseinä ja tiiviit esillepanot. Päätyseinäkalusteessa hyvää myös
musta väri, joka tuo rytmiä tilaan.

Copyright Museoliitto
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Museokauppa, esimerkkejä valaistuksesta

Huomaa, miten valolla nostetaan tuotteet esille. Tärkeää on huomata myös
valaistuksen rytmi: pimeämpi ja hyvin valaistu alue vaihtelevat.
Copyright Museoliitto

Valaistukseen vaikuttavat myös pintamateriaalit
ja värit. Suuri osa valosta tulee heijastuneena
pinnoilta. Mitä tummempi myymälä, sitä enemmän
valoa usein tarvitaan.
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Museokauppa, esimerkkejä kalusteista
Hyvä
teemakokonaisuus
kaupan sisääntulossa.
Hyvin yhdistetty
esillepano ja
mainosjuliste.

Huomaa edullinen esillepanopöytä ja hyvin rakennettu
esillepano seinän vieressä. Liitutaulua voi aina käyttää,
mikäli kaupassa on osaava tekstaaja.

Copyright Museoliitto
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Museokauppa, esimerkkejä kalusteista

Hyvä seinäesillepano erityisesti kasseille. Valon ja
erottuvan taustalevyn avulla tuotteet saadaan hyvin esille.
Esillepanosta puuttuvat mainosviestit ja opasteet. Niiden
avulla esillepano olisi enemmän asiakasta aktivoiva.

Hieno esillepano sisääntulossa. Huomaa kerroksellinen
esillepano ja hyvät kalustepöydät, joissa huomioitu myös
varastotila.

Copyright Museoliitto
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Museokauppa, esimerkkejä kalusteista

Huomaa valonkäyttö, siistit esillepanot, ämpäreitten käyttö
esillepanon välineenä ja kerroksellisuus.

Hyvä värikoordinaatio, mainiot hintalaput, hauska
koriesillepano.

Copyright Museoliitto
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Museokauppa, esimerkkejä kalusteista

Huomaa erityisesti siisteys, kuten jo kaupan nimessäkin
ilmenee. Myös valonkäyttö on huomionarvoista.

Ison kuvan käyttö on hyvä idea silloin, jos a) kaupassa on näkyvä
pinta, johon ei saa tai johon ei kannata laittaa myyntituotteita,
b) silloin, kun on hiljainen kausi, eikä tarvitse suurta myyntipintaalaa tai c) kun halutaan kertoa uudesta näyttelystä.
Kuvamateriaalia löytyy varmasti museon omista kokoelmista.

Copyright Museoliitto
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is made to present the product differently

Museokauppa, esimerkkejä kalusteista

gondola
motions

Hyvä esimerkki yksinkertaisesta ja edullisesta kalusteesta.
Huomaa liikuteltavuus pyörien avulla.
Esillepanon toteuttaminen vaatii kuitenkin hyllyihin reunat,
jotta tuotteet pysyvät hyllyillä.

The wheels could
help to move it in
the POS

