
POP-UP MUOTINÄYTÖKSET JA SOVITUSVARAUSPALVELU -  
UUSI KEINO MUOTITEOLLISUUDEN KIERTOTALOUTEEN

“In the fight for our future, the fashion has to be circular 
but first and foremost it has to slow its growth, forecast 
what shoppers actually want and cut the overproduction.” 
“WHY THE CIRCULAR ECONOMY WILL NOT FIX FASHION’S SUSTAIN-
ABILITY PROBLEM” (Forbes 12.6.2019)

Muotiteollisuus etsii muiden toimialojen tapaan ratkaisua ilmastomuutoksen asettamiin  
haasteisiin. Kierrätystalous on yksi keino, johon myös eri maiden hallitukset toimialaa ohjaavat.  
Suomi järjesti aiheesta kesäkuussa Sitran johdolla World Circular Economy 2019-seminaarin. 
Samaan aikaan Ranskan hallitus julisti lain, joka kieltää maan mittavaa muotiteollisuutta tuhoa-
masta valmisvarastoja sesongin päättyessä. 

Helsinki Design Week jatkaa keskustelua vuoden 2019 Learning Climate -teemansa mukaisesti
ja kutsuu Suomen muotiteollisuuden kärkibrändit ottamaan täysin uuden näkökulman
aiheeseen:

 — Millä keinoilla voisimme vähentää sesongin aikana myymättä jääneiden tuotteiden määrää 
ja   samalla parantaa kannattavuutta ja asiakaspalvelua? 

ONGELMIEN RATKAISUSTA MAHDOLLISUUKSIEN LUOMISEEN 
Ranskan esimerkki osoittaa, että yritykset ryhtyvät vakaviin yrityksiin ilmastokysymysten rat-
kaisemiseksi vasta voimakkaan säätelyn edessä. Silti esim. Tesla on osoittanut, että ilmaston 
kannalta edulliset ratkaisut voivat tarkoittaa myös kuluttajien kannalta haluttavampia tuot-
teita ja palveluita ja sen myötä parempaa liiketoimintaa. 

Tässä hengessä HELSINKI DESIGN WEEK ESITTELEE UUDEN HANDPICKED CHERRIES  
-PALVELUKONSEPTIN ja etsii sitä pilotoimalla vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

 — Kuinka paljon asiakkaita pystyisimme uuden palvelukonseptin avulla ohjaamaan omiin ja 
jälleenmyyjien myymälöihin? 

 — Mitä tapahtuisi mallistokohtaiselle kannattavuudelle, jos pystyisimme myymään enemmän 
täysihintaisia tuotteita sesongin alussa?

 — Entä mitkä asiat muodostuivat käytännön tasolla haasteiksi, jotka olisi ratkaistava ennen 
kuin palvelu voitaisiin ottaa laajamittaisemmin käyttöön?

Tavoitteena on Helsinki Design Weekillä aloitettavien kokeilujen kautta kehittää digitaalisuutta 
hyödyntävä kärkihanke, jonka kautta Suomi voisi näyttää mallia meitä perinteisesti suuremmille 
muotimaille. 

Mukaan lähteneille yrityksille kokeilu tarkoittaa matalan kynnyksen osallistumista hyvin konk-
reettiseen kehityshankkeeseen, jonka saama julkisuus tulee jo yksin kattamaan järjestettävän 
näytöksen kustannukset. Samalla yritys pääsee mittaamaan uuden liiketoimintamallin hyödyt 
omassa toiminnassaan ilman muita investointeja: Helsinki Design Week ja hankkeen teknisenä 
toteuttajana toimiva Handpicked Cherries toteuttavat oman osuutensa ns. success feenä eli 
laskuttavat brändejä vain näille syntyneistä asiakkuuksista. Näytöksen tuotannosta ja siten  
sen kuluista päättävät ja vastaavat brändit yhdessä. 



HANDPICKED CHERRIES -KONSEPTI 
AIKA: Helsinki Design Week 5.–15.9.2019, muotinäytökset 10.–14.9.2019 

PAIKKA: Design viikkojen päätapahtumapaikka osoitteessa Erottaja 2, varsinaisen  
näyttelypaikan viereisen jugend-linnan tyhjät salit sekä mahdolliset sateliittinäytökset  
Helsingin keskustassa.

POP-UP MUOTINÄYTÖKSET: Intiimi salonkinäytös tai näyttävä muotinäytös tunnelmallisissa 
tiloissa, joissa vaatteet pääsevät kauniisti esille. Äänentoisto ja muut tilajärjestelyt Helsinki 
Design Weekin toimesta. Kullakin merkillä ja sen valitsemilla kumppaneilla (laukut, kengät)  
yksi kokonainen päivä sovituksiin, harjoituksiin, kuvauksiin ja näytöksiin (1-3 näytöstä eri kohde- 
yleisöille). Tuotanto Helsinki Design Weekin kautta tai kumppanin itsensä toteuttamana.

ESITELTÄVÄ MALLISTO: kevät/kesä 2020.

VIDEOINTI: Kukin näytös videoidaan ja julkaistaan Helsinki Design Weekin ja brändin (ja mah-
dollisten kumppanibrändien sivustoilla). Näin tavoitetaan merkittävästi suurempi yleisö kuin 
mitä paikalle mahtuu. Videojärjestelyt joko Helsinki Design Weekin kautta tai kumppanin itsensä 
toteuttamana.

VARAUSPALVELU: Helsinki Design Weekin lippukaupan toteuttanut Handpicked Cherries kokoaa 
kussakin näytöksessä nähdyt vaatteet, kengät ja laukut brändikohtaisiksi katalogeiksi, joista 
käyttäjän on helppo varata tuotteita sovitukseen. Kaikissa tapauksissa käyttäjältä peritään 
alustalla pieni varaus-/sovitusmaksu, jonka avulla estetään myöhempi no-show.  Tuotteet toi-
mitetaan noudettavaksi omista tai jälleenmyyjien myymälöistä sesongin alkaessa. Varausmaksu 
hyvitetään ostosten yhteydessä tai lahjakorttina myöhempiin ostoksiin.

Widget-muotoinen varauspalvelu on helppo istuttaa kunkin brändin omille sivuille. Näin kukin 
kumppani voi kutsua oman kanta-asiakaskuntansa tutustumaan videolla esitettyyn mallistoon. 
Samalla hänellä tarjotaan mahdollisuutta varata tuotteita omassa koossa sovitukseen myymä-
lässä. Vaihtoehtoisina sovituspisteinä palvelussa tarjotaan jälleenmyyjien myymälät. 

PILOTIN TAVOITE: Pilotti tarjoaa mahdollisuuden kanta-asiakkaiden palvelemiseen uudella 
tavalla ja testaa heidän valmiuttaan digitaalisten palveluiden käyttöönottoon. Toteutettuna 
Helsinki Design Weekillä se houkuttelee yleisöön myös uusia asiakkaita. 

Kokeilu jatkaa keskustelua ympäristöteemojen ympärillä, ja kääntää sen syyllistämisestä mahdol-
lisuuksien etsimiseen. Tavoitteena on kehittää ympäristön kannalta kestävä liiketoimintamalli, 
joka ratkaisisi win-win-win-hengessä valmistajan, jälleenmyyjän ja loppukuluttajan ongelmia.   



HANDPICKED CHERRIES -VARAUSPALVELUN EDUT VALMISTAJALLE
Parempi ennuste kysynnästä
Valmistajalle ja jälleenmyyjille syntyy erittäin hyvä ennuste siitä, mitkä mallit ja värit kuluttajaa 
kiinnostavat. Ennustetta käytetään hyväksi tuotantoa suunniteltaessa ja myytäessä jälleen-
myyjille tulevan sesongin tuotteita.

Täysihintaisten tuotteiden myynti kasvaa
Varausten pohjalta valmistetut tuotteet menevät varmemmin täyteen hintaan kaupaksi seson-
gin alussa tai jopa ennen sitä. Ennusteen avulla valmistaja voi varautua tiettyjen mallien lisä-
myyntiin sesongin aikana tai jättää joitakin tuotteita kokonaan pois tuotanto-ohjelmastaan.

Loppuasiakas saa juuri sen tuotteen, jonka haluaa
Asiakas valitsee suunnittelijan suunnittelemasta koko mallistosta (vrt. Sisäänostajan valitsema 
valikoima) ja tilaa tuotteen sovitukseen omassa koossaan (vrt. Se valikoima, jota kaupassa on 
jäljellä).

Mahdollistaa alennusmyynnin idean kääntämisen päälaelleen ja  
tuotannon rahoittamisen etukäteen
Samaa ideaa voidaan myöhemmin soveltaa myös malliston ennakkomyyntiin. Tällöin asiakkaalle 
voidaan myöntää alennusta, jos hän tilaa ja maksaa tuotteen osin etukäteen. Raha malliston 
myynnistä saataisiin näin jopa jo ennen tuotteen valmistusta. Asiakas myös sitoutuu kauppaan 
alusta asti, ja saa ostoksensa jaksotettua ilman lisäkuluja. 

Valmistajalle syntyy loppuasiakkaista asiakasrekisteri
Loppujen lopuksi yrityksen arvokkain omaisuus on aina sen asiakasrekisteri. Nykyisessä murrok-
sessa tämä korostuu, ja valmistajat ja maahantuojat ovat jo ryhtyneet omimaan loppuasiakas-  
rajapintaa omiin käsiinsä. Pop-Up muotinäytökset ja sovitusvarauspalvelu ovat erinomainen 
keino vauhdittaa rekisterin kasvua, ja tehostaa uutuustuotteiden myyntiä omissa ja jälleen-
myyjien kanavissa.

LISÄTIEDOT:
Krista Paloheimo, krista@handpickedcherries.com, puh. 040 8390042
Jenny Järvinen, jenny.jarvinen@helsinkidesignweek.com, puh. 044 0933035
Kari Korkman, kari.korkman@helsinkidesignweek.com, puh. 040 5483767 
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