
AMAZON 2020
Food from Finland



Who we are

Retime Oy on pohjoismaiden ensimmäinen
Amazon markkinapaikkoihin erikoistunut
palvelutoimisto.

Pasi Bruun

Retime Oy, Business Director
GroupM – Xaxis, Director
AOL – Business Unit Director
Tradedoubler, Sales Director



Agenda



Mistä puhutaan

1. Amazon – lyhyesti statistiikkaa Amazonista ja 
Amazon.de markkinapaikalta.

2. Kuinka myydä Amazonissa – faktaa
tomintamalleista ja elintarvike kategoriasta

3. Case esimerkki – Suomalainen elintarvike yritys

4. Retimen tarjous – etu Food from Finland 
asiakasyrityksille



Amazon



COVID-19 vaikutus elintarvikkeiden myyntiin Amazonissa

© Feedvisor 2020



eCommerce – Saksan markkinalla

Grocery E-Retail Report 2019: Market Germany

§ 88% Saksalaisista tekee ostoksia verkossa.

§ Yksi henkilö käyttää keskimäärin noin 1 650,00€ ostoksiin vuodessa.

§ Elintarvikkeiden ostaminen verkosta kasvaa vuoteen 2023 mennessä jo yli 3,5 miljardiin
euroon.

§ Tutkimuksessa todettiin, että Amazonin vahvat alueet, kuten: door-to-door delivery, click-
and-collect ja Prime asiakkaille tarjottava same day delivery vaikuttavat postitiivisesti
kuluttajien päätöksiin.

© USAD FAS 2020



Tärkeimmät asiat ostopäätöksen tekoon

• Hinta ei ole ainoa
ostokriteeri

• Tuotearvostelut merkitsevät
huomattavan paljon

• Brändin tunnettuus
merkitsee alle 30% ostajista

© Statista 2020



Saksa kolmanneksi suurin Amazon markkina 2019

• USA markkinapaikalla
yli 1.1 miljoonaa
myyjää

• Brexit nostaa Saksan
markkinan toiselle
sijalle 2021

© Statista 2020



Suosituimmat verkkokaupat Saksassa 2018

• Amazon.de suurempi
kuin muut tutkitut
verkkopalveut yhteensä

• 2019 yli 13Mrd revenue

© Statista 2020



Kuinka myydä Amazonissa



Tuotemerkin rekisteröinti

Brändin hallinta
Rekisteröinti antaa mahdollisuudet oman brändin ja 
tuotemerkkien hallintaan.

Seuranta
Työkalulla voit reagoida epäiltyihin rikkomuksiin. Ennakoiva
suojaus joka automaattisesti poistaa loukkaavan ja 
epätarkan sisällön.

Sisällön ja mainonnan työkalut
Amazon tarjoaa rekisteröidyille brändeille paremmat
sisältö- ja mainonnan työkalut.

Brändi tai tuotemerkki tulee ensin olla rekisteröity, 
esim. EUIPO kautta. 
(https://euipo.europa.eu/ohimportal/fi/home)

https://euipo.europa.eu/ohimportal/fi/home


Saksan veronumero

Pakollinen
Jotta myynti on mahdollista Amazon.de markkinapaikalla, 
tulee olla voimassa oleva veronumero.

Hakeminen
Veronumeron voi hakea itse Finanzamt Bremen 
verotoimistosta tai käyttää esimerkiksi palveluntarjoajaa, 
kuten Avalara.

Integrointi
Avalaralla on suora integrointi Amazon markkinapaikkaan

Suomalaiset yritykset saavat veronumeron Bremenin 
verovirastosta.
(https://www.service.bremen.de/startseite-1459)

https://www.service.bremen.de/startseite-1459


Myynti mallit

Amazon
Seller

FBA

FBM

Vendor Amazon

Vendor
• Tukkusopimus suoraan 

Amazonin kanssa.
• Amazonilla täysi kontrolli 

tuotteisiin.
• Sopimusperusteinen 

komissio.

Seller
• Tuotteiden omistaja myy 

itse.
• Myyjällä kontrolli 

tuotteisiin.
• Amazon komissio 15%.



Mikä on FBA?

• Amazon vastaa kuluttaja logistiikasta
• Amazon vastaa asiakaspalvelusta, varastoinnista 

ja palautusprosessista
• Mahdollisuus tarjota ilmainen yhden tai kahden 

päivän toimitus
• Myy Prime asiakkaille
• Ei ole vähimmäismäärää tuotteille. Myyjällä 

kontrolli omaan inventaariin.
• Amazon suosii FBA palvelua käyttäviä yrityksiä 

hakulöydettävyydessä.



Tuo tuotteesi esille innovatiivisesti (1)
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Tuo tuotteesi esille innovatiivisesti (2)

Storefront
• Amazoniin rekisteröidyt brändit 

voivat luoda oman ”shop-in-
shopin”.

• Täysin oma brändi-ilme
• Koko portofolio samalla sivulla
• Kerro oma tarinasi Amazon 

ostajille
• Ohjaa mainontaa ”omaan” 

kauppaan



Tuo tuotteesi esille innovatiivisesti (3)

A+
• Laajennettu tuotesisältö
• Kerro enemmän tuotteesta
• Vahvista ostopäätöstä
• Amazon indexoi

hakutuloksissa A+ sisällön
• Sisältö sijaitsee alhaalla 

tuotesivulla



Mainonta Amazon markkinapaikalla

Sponsored Products
• Näkyy ensimmäisellä 

hakusivulla
• Kasvattaa myyntiä
• Ohjaa suoraan 

tuotesivulle
• CPC hinnoittelu
• Budjetti itse 

määriteltävissä

Sponsored Brands
• Näkyy heti hakukentän 

alla
• Mahdollisuus lisätä logo ja 

3 tuotetta mainokseen
• Suositellaan ohjaamaan 

Storefront sivulle
• CPC hinnoittelu
• Budjetti itse 

määriteltävissä
• Vain rekisteröityneille 

tuotteille ja brändeille

Sponsored Display
• Näkyy on ja off Amazon 

sivuilla
• Kohdennus Amazonin 

yleisödatan perusteella
• Mainoksessa yksi tuote 

kerrallaan
• Ohjaus tuotesivulle
• CPC hinnoittelu
• Budjetti itse määriteltävissä
• Vain rekisteröityneille 

tuotteille ja brändeille



Case: Bonne Juomat
haastattelu, Matti Väänänen





Retimen tarjous Food from 
Finland kumppaneille



Food form Finland etu

Tarjous
Retime on yhdessä Food from Finlandin kanssa rakentanut tarjouspaketin, joka 
kokonaisuudessaan pitää sisällään kaikki toimenpiteet Saksan markkinapaikalle avattavaan 
kauppapaikkaan.

Esittelemme jokaiselle kiinnostuneelle yritykselle edun erillisessä palaverissa. Mikäli Amazon 
Saksan markkina kiinnostaa, otathan yhteyttä sähköpostitse.

Kirjoita hakukenttään: FFFetu ja lähetä sähköposti osoitteeseen: 
pasi.bruun@retimeagency.fi

http://retimeagency.fi


Huomioitavaa



Huomioitavaa

1. All listings must comply with the EU regulation on the provision of food information
to consumers.
2. All ingredients must be lawful and within permitted quantity or concentration limits.
3. All food products offered for sale on an Amazon website must (as a minimum) be in the
language of that website. For example, all food products offered for sale on Amazon.de
must (as a minimum) be in German.

Examples of Prohibited Listings
Food with any health claim not allowed under the Health Claims Regulation
Products that are adulterated or misbranded
Products that have passed their expiration or "use by" dates, Amazon will not rotate
inventory or ship the oldest. Amazon’s policy states products must have 3 months to run at 
the sending date.



Huomioitavaa - Alkoholi

1. Alcoholic beverages like beer and wine, sold only to people aged 16 or more
2. Certain hard liquors, sold only to people aged 18 or more
3. Chocolates containing liquor if it is less than 1 % alcohol
4. Chocolates containing liquor if it is more than 1 % alcohol, sold only to people aged 18 
or more

Examples of Prohibited Listings
Sweet alcoholic beverages as per § 1 section 2 and 3 of Germany's
"Alkopopsteuergesetzes" (so-called "Alkopops")
Other sweet and liquor-containing beverages that downplay the risks of alcohol
consumption towards youngsters
Distillation equipment or other equipment suitable for the production or purification of 
alcohol, such as alcohol distillation kits



Linkit

Statista
Amazon.de
Brand Registry
Avalara
Finanzamt Bremen
Kaslink
Elixi Oil
Bonne juomat
Amazon Advertising
Retime Oy

https://www.statista.com/
https://www.amazon.de/
https://brandservices.amazon.com/
https://www.avalara.com/
https://www.service.bremen.de/startseite-1459
https://www.amazon.de/stores/node/16683321031%3F_encoding=UTF8&field-lbr_brands_browse-bin=KASLINK%2520AITO&ref_=bl_dp_s_web_16683321031
https://www.amazon.com/stores/node/20769678011%3F_encoding=UTF8&field-lbr_brands_browse-bin=Elixi&ref_=bl_dp_s_web_20769678011
https://www.amazon.co.uk/stores/page/712CEF10-4D70-4996-8DDF-A7159289BE71%3Fstore_ref=SB_A06523769P2XXHI2P9M&pf_rd_p=46c38c2c-7704-42ec-afcc-878049f8e3f2&aaxitk=p.bwRMqwdjvxmsgrIYZNRg&hsa_cr_id=9653723180502&lp_asins=B0828SN3Z4,B081948HH1,B07PFKLJPX&lp_mat_key=bonne%2520juice&lp_query=bonne%2520juice&lp_slot=auto-sparkle-hsa-tetris&ref_=sb_s_sparkle
https://advertising.amazon.com/
https://www.retimeadvertising.com/fin/


Retime yhteystiedot
Pasi Bruun
+358 40 5152626
pasi.bruun@retimeagency.com


