
Pystytkö kuvaamaan 
Kauppakeskuksesi 
erottautumistekijät 
yhdellä virkkeellä?



kauppakeskusliiketoiminta  
on muuttunnut  
kiinteistöbisneksestä  
sisällöntuotannoksi
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Jotta tässä kilpailussa pärjää, 
on erotuttava omilla  
vahvuuksilla
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app storessa  
julkaistaan  
päivittäin yli 
1500 sovellusta 



app storessa  
julkaistaan  
päivittäin yli 
1500 sovellusta 

Miten siinä  
bisneksessä  
tehdään uusi
clash of clans?



miten Pärjäät nyt ja 
tulevaisuudessa  
kilpailussa   
kuluttajan ajasta?



konsepti
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kirkas  
konsepti  
kantaa 
kauas
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look mum no hands!

coffee, cycling and beer
 
Founded in 2010 Look mum no hands! was a trailblazer 
combining a cafe, a bicycle workshop, a bar, and exhibition 
space to become one of the first Cycle Cafes.

A passion for quality and friendly service guides all ele-
ments of the business. Baristas, mechanics and chefs 
can take care of almost any need. Coffee comes from 
local roasters Square Mile, cakes from nearby bakeries, 
we prepare fresh food everyday. Wash it all down with 
craft beer from London breweries and beyond.

lähde: lookmumnohands.com9



1. tunne kuluttaja

Kuvan lähde: Flickr: Look mum no hands



2. erottaudu omilla vahvuuksilla

Kuvan lähde: Flickr: Look mum no hands



3. käytä 
hyväksi 
kaikki 
osaaminen

Kuvan lähde: Flickr: Look mum no hands12



4. peilaa päätökset konseptiin

Kuvan lähde: Flickr: Look mum no hands



5. aloita alusta



konseptoinnin 5 vaihetta

1. tunne kuluttaja

2. erottaudu omilla vahvuuksilla

3. käytä hyväksi kaikki osaaminen

4. peilaa päätökset konseptiin

5. Aloita alusta



ENNEN KAIKKI OLI HELPOMPAA

• Kauppakeskus ylivoimaisena 
kauppapaikkana houkuttanut vuokralaisia 
jonoksi asti

• Shoppailu ja vähittäiskauppa kaiken a ja o
• Palvelut (sis. ravintolat) tukitoimintoja

Brändit ilme palvelut
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perusidea on jalkautet- 
tava osakonsepteihin 

Bränditravintola

jne...design

kauppakeskuskonsepti

digi palvelut

tapahtuma

NYT KAIKKI ON 
MONIMUTKAISTA?

• Perusidea: esim. 
perheystävällinen

• Tee osakonseptit, jotka tukevat 
isoa kuvaa

• Valitse jokaiseen alueen 
parhaat asiantuntijat
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KONSEPTOINNIN HYÖDYT

1. Vähentää epävarmuutta ja auttaa 
säilyttämään fokuksen

2. Huolellisesti konseptoitu kokonaisuus on 
selkänoja, jolla päätöksentekoprosessi 
yksinkertaistuu

3. Vuokralainen pystyy samaistumaan 
tarinaan ja vuokraus helpottuu
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1. etsi omat vahvuudet

2. kuvaa ne  
konsepteiksi

3. toimi niiden mukaan
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kirkas  
konsepti  
kantaa 
kauas
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