
     

YRITYSSALO OY   TARJOUSPYYNTÖ 

Joensuunkatu 7     22.9.2021 

SF-24100 Salo 

 

 

YRITYSSALON HALLINNOIMAN JA VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN JA MAASEUTURAHOITUKSEN 

RAHOITTAMAN YRITYSRYHMÄHANKKEEN (Yhdessä koriin!) HANKINTA  

Spahunajatuotteiden tuotteistaminen kansainvälisille markkinoille  

Tausta 

Yhdessä koriin!- yritysryhmän kehittämishanke on 1.8.2021 - 30.6.2022 toteutettava, kuuden Varsinais-

Suomalaisen elintarvikkeita jalostavan mikroyrityksen yhteinen kehittämishanke. Hankkeen hakija ja 

hallinnoija on Yrityssalo Oy. Varsinais-Suomen Ely-keskus on myöntänyt Manner-Suomen maaseudun 

kehittämisrahastosta hankkeeseen julkista tukea 75 % ja hankkeeseen osallistuvat yritykset ovat 

sitoutuneet maksamaan 25 % hankkeen kustannuksista.  

Tämä tarjouspyyntö koskee pakkausten ja verkkokaupan konseptointia Zyrif Oy:lle (Hunaja-aitta).   

Hankkeen hakija ja hallinnoija Yrityssalo Oy on Salon kaupungin kokonaan omistama voittoa 

tavoittelematon elinkeinoyhtiö, jonka perustehtävänä on maksuttoman neuvontapalvelun tuottaminen 

yrityksille ja yrittäjyyttä suunnitteleville. Yrityssalo Oy:n toiminta on vakiintunutta ja yhtiön talous on 

vakaalla pohjalla.  

 

Hankinnan kohde, tavoitteet ja osatoimenpiteet 

Pyydämme tarjousta konsultoinnista koskien spahunajatuotteiden tuotteistamista Euroopan markkinoille. 

Palvelu tulee toteuttaa kiinteässä vuorovaikutuksessa Zyrif Oy:n vastuuhenkilöiden kanssa. Palvelun 

perusteella yritys löytää konkreettisia toimintamalleja omaan markkinointistrategiaansa synkronoituna 

seuraaviin aihealueisiin:  

TP 1. Pakkausten konseptointi markkinalähtöisesti 

- materiaali, muoto, layout konsepti, tarjouspyynnöt 

- 3-5 tuotteen pakkausten graafinen suunnittelu (painovalmis) 

TP 2. Verkkokaupan kehitys digitaalinen myynti edellä osio  

- Verkkokauppa (tarinan ja arvojen kiteytys strategian mukaisesti B2C ja B2B) 

- Haastattelut 2kpl (brändipersoonan luominen, taustatyö) 

- Positiointi -> kilpailija-analyysi -> tietoa hinnoitteluun 

- Saunahunaja tuotteiden myyntiargumentit kiteytettynä  

- Hakusanatutkimus (kartoitus ja analysointi) 

- Sisältösuunnitelma (otsikkotason sisältösuunnitelma jälleenmyyntikampanjaan 

hakusanatutkimus huomioiden) 

Lisäksi hankkeen hallinnoija edellyttää yhteenvedon työpaketin toteutuneesta prosessista sekä yhdessä 

Zyrif Oy:n kanssa tehtävän arvioinnin palveluprosessin kautta tulleista tuloksista. Konsultointi voidaan 

hoitaa tarkoituksenmukaisimmin face-to-face/ etäyhteydellä yrityksen toiveiden mukaan. 



     

1. Hankinnan toteutusaika 

Tämän hankinnan sisältämä palvelu toteutetaan 20.10.2021 – 30.3.2022. 

2. Tarjousten jättäminen, sisältö, laajuus ja muut ehdot 

Tarjoukset liitteineen lähetetään suomen kielellä 4.10.2021 klo 15.00 mennessä sähköpostilla 

hilkka.halla@yrityssalo.fi  

Tarjous voi olla vapaamuotoinen, mutta sen tulee sisältää konkreettinen kuvaus hankkeeseen osallistuvan 

mikroyrityksen käyttöönsä saamasta hyödystä ja kuvaus tarjottavasta palveluprosessista. Tarjouksessa 

tulee esittää yrittäjien kanssa toimivan asiantuntijan (tai asiantuntijoiden nimet).  

3. Tarjousten käsittely ja valintaperusteet  

Tarjoukset käsitellään ja hankinnasta päätetään Yrityssalossa 8.10.2021 mennessä. Ennen 

hankintapäätöksen tekemistä kuullaan Zyrif oy:n vastuuhenkilöitä. 

Valintakriteereinä ovat:  

- tarjouksen sisältö: toimintasuunnitelman konkreettisuus ja kuvaus menetelmistä, joilla palvelu 

linkitetään yrityksen strategiaan, aikataulutus ja suunnitelma vuorovaikutuksellisesta toiminnasta 

yritysten kanssa (30%) 

- asiantuntijoiden aikaisempi toiminta mikroyritysten kanssa, asiantuntijan omat ja/tai 

asiantuntijayrityksen referenssit ja toimialan tuntemus. Erityisesti painotamme kuvausta 

asiakasyritysten saamasta konkreettisesta hyödystä ja referenssejä pakkaussuunnittelusta (30%) 

- hankinnan kokonaishinta (40%).  

 

Tarjoukset ovat julkisia, mutta tarjouksen liitteet ovat luottamuksellista. Kaikille tarjouksen jättäneille 

yrityksille ilmoitetaan valinnan tuloksesta.  

4. Muut ehdot  

Pidätämme oikeuden muutoksiin. Yrityssalo pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä mitään 

annetuista tarjouksista. 

Ennen lopullista hankintapäätöstä valittavan yrityksen tulee toimittaa ajantasainen verovelkatodistus sekä 

muut hankintalain edellyttämät liitteet.  Hankinta ei ylitä hankintalain 25 §:n kynnysarvoa.  

Lisätietoja tähän tarjouspyyntöön antaa Hilkka Halla 050 5262081. 

 Salossa 22.9.2021 

 

Maija Pirvola      Hilkka Halla 

Kehittämispäällikkö    Projektipäällikkö 
Yrityssalo Oy     Yrityssalo Oy 
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