Kukkakauppaa
verkossa

eKukka somessa – seuraa meitä
eKukka.fi

www.instagram.com/ekukka.fi

Kasvikirjasto

www.facebook.com/ekukkafi

Kukkablogi

fi.pinterest.com/ekukka

Kukkavinkit

twitter.com/eKukka_fi/

GoZee-sovellus herättää esitteen eloon
GoZee: näin pääset alkuun 30 sekunnissa
1. Syötä App Storen tai Google Playn hakukenttään
hakusana ”GoZee” ja lataa sovellus tablettiisi tai
älypuhelimeesi.
2. Avaa sovellus ja käytä sitä sivuilla, joilla on GoZee-kuvake.

360º
panoraama
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Kuvagalleria

Cinemagraafi

Kuvake

Snapvideo

Kasveja
viihtyisämpään
kotiin
Korsnäsvägen 204, 64610 Övermark
puh./tel. 010 271 0990 • info@soderlunds.fi • www.soderlunds.fi

Kukkakauppa siirtyy verkkoon
Kuluttajat kukkaostoksilla
Kuluttajat asioivat yhä enemmän verkossa, jossa ostaminen on nopeaa ja helppoa.
Hyvä verkkokauppa on näyteikkuna kuluttajien maailmaan myös kukkakauppiaalle.
Verkkokaupan ylläpitämisen tulee olla yritykselle vaivatonta. eKukka verkkokauppa
tarjoaa kukkakauppiaalle monipuolisen, taloudellisen ja teknisesti järkevän ratkaisun.

Tukkukauppaa verkossa
Kukkatoimituksen uusitutuva verkkokauppa tarjoaa kotimaisten tuotannon lisäksi
valtavan määrän tuotteita maailmalta. Sopimukset huipputuottajien ja valikoitujen
yhteistyökumppaneiden kanssa takaavat kukkakauppiaille laadukkaat ja vastuulliset tuotteet, joita on ilo myydä.

Verkkokauppa uudelle vuosikymmenelle
eKukka ja Kukkatoimitus ovat yhdessä kehittämässä verkkokauppaan palvelukonseptia. Tavoitteemme on luoda kukka-alalle vahva ekosysteemi, joka yhdistää
kuluttajan, kukkakauppiaan, tukkukaupan ja tuottajan. Yhdessä olemme vahvempia
– nyt ja tulevaisuudessa.

eKukka – Suomen suurin kukkakauppaverkosto
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Mikä on eKukka?
eKukka on kauppiaan oma verkkokauppa, jonka ulkoasun, tuotteet, hinnat ja toimitusalueet päätät itse.
eKukan käyttäminen ei edellytä tietoteknisiä taitoja.
Kauppa on helppokäyttöinen – jos osaat käyttää
sähköpostia, niin opit myös verkkokaupan käytön.
Me hoidamme tekniikan – sinä voit keskittyä myyntiin.

Ei kuluja ellei kauppaa
eKukka verkkokaupassa ei ole perustamiskuluja tai
kuukausimaksuja. Verkkokauppiaana et tarvitse erillisiä sopimuksia maksupalveluiden tarjoajan kanssa,
eikä verkkokaupan ylläpito maksa mitään. Provisio on
kaikille sama, eikä kuluja ole ilman kauppaa.

Verkkokauppa päivässä
Verkkokaupan saa perustettua jopa päivässä. Verkkokaupan avaamisen jälkeen asiakkaasi pääsevät tekemään tilauksia omasta verkkokaupastasi vuorokauden
ympäri kaikkialla maailmassa.

Korsnäsin
Kauppapuutarha Oy
Puh. 0500 261 003
www.khtgarden.com
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Lis-Britt Södergran

Suomen suurin
kukkakauppa
eKukka.fi on Suomen laajin verkkokauppayhteisö.
Kukkakauppoja on yli 350 lähes 200 paikkakunnalla. Tiesitkö, että eKukka.fi-sivustoilla vieraili vuonna
2018 yli 300 000 kävijää ja yksittäisiä sivuja ladattiin
yli miljoona kertaa? eKukka verkkokauppiaana olet
automaattisesti mukana ”Hae kukkakauppa” -palvelussa, ja potentiaalinen asiakas voi löytää juuri sinun
kauppasi. Hakupalvelussa kaupat löytyvät paikkakuntahaulla tai sillä osoitteella, johon asiakas haluaa
kukat toimitettavan.

Kukka-ala näkyväksi
eKukka verkkokauppiaana olet osana verratonta
markkinapaikkaa ja hyödyt siitä, että teemme kukkakauppa-alaa monipuolisesti näkyväksi.
eKukka.fi-sivuilla on ajankohtaisia kukkavinkkejä ja -ideoita. Lisäksi panostamme
keskitettyyn markkinointiin, mikä edistää
myös sinun kukka kauppasi myyntiä.

Tule mukaan
Suomen suurimpaan
kukkakauppaan!
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Tätä on eKukka
PIENET KULUT

VÄLITYSJÄRJESTELMÄ

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Ei kuluja, ellei kauppaa!
Provisio – 10 % myynneistä (alv 0% n. 8,20%)
Provisio kaikille sama
Ei perustamiskuluja
Ei kuukausimaksuja
Ei erillisiä verkkomaksusopimuksia
Ei erillisiä palvelumaksuja
Ei piilokuluja

KAUPAN PERUSTAMINEN
•
•
•
•
•
•

Avaimet käteen -verkkokauppa
Sinä myyt – me hoidamme tekniikan
Helppo perustaa ja ylläpitää
Sinä päätät, mitä tuotteita myyt
Sinä päätät, mihin hintaan tuotteita myyt
Sinä päätät toimitusalueet ja -maksut

TUOTTEET JA YLLÄPITO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Omien kuvien lisäys
Apunasi yli 1 000 kuvan galleria
Nopea ulkoasun muokkaus
Toimitusalueiden muokkaus suoraan kartalle
Toimituspäivien määritys
Tilaukset sähköpostiin
Tekstiviestimuistutus
Tilausten kuittaus yhdellä klikkauksella
Tukipalvelu – meidät saa kiinni ja me vastaamme
*Pikatuote – ”Ota tuote myyntiin” -toiminto
*Tilausvalikoima – toimitusmyyntituotteille

•
•
•
•
•

Täysin sähköinen välityspalvelu
kaupalta toiselle
Sinä päätät, kenelle välität
Välittäjä päättää itse välityspalkkion
Toimittaja saa yli 90 % loppusummasta
Toimittaja saa todelliset toimituskulut
Provisio – 10 % välityksestä (alv 0% n. 8,20%)

MARKKINOINTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oma verkkokauppa on näyteikkuna maailmaan
Oma verkkokauppa tuo asiakkaita liikkeeseesi
Esittele omia tuotteita ja palveluita
eKukka ”Hae kukkakauppa” portaali
eKukka.fi, blogi, kasvikirjasto, kukkainfo ja -vinkki
sivustot
Googe Adwords -mainonta
Facebook, Instagram, Pinterest ja Twitter
Yhteinen markkinointi eKukka.fi brändin alla
Kehitystyö yhdessä kukkakauppiaiden kanssa
*Villit ideat ja visiot tulevaisuuden kukkakauppaan

(*tulossa 2019)

Katso video eKukan käytöstä

Volvon kuorma-autot myy
VOLVO TRUCK CENTER
www.volvotruckcenter.fi
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Ensimmäiset tuhat tilausta!
eKukan otti ensimmäisten joukossa käyttöönsä
Kukkakauppa ja Hautaustoimisto Tolvanen Oy,
joka saavutti 1 000 verkkokauppatilauksen rajan
vuoden 2019 alussa. Alalla yli 90 vuotta toimineilla Tolvasilla on pitkien perinteiden lisäksi katse
tiukasti tulevaisuudessa.

mihin vuorokauden aikaan tahansa. eKukassa on
helppoa myydä sesonkiin kohdennettuja kukkaeriä.
Yhtenä äitienpäivänä latasimme verkkokauppaan
kuvia perhoskämmeköistä, jotka myytiin loppuun
hetkessä! Asiakkaamme käyttävät eKukkaa esittelyalustana myös tilatessaan kukkia puhelimitse.

”Hyvä asiakaspalvelu edellyttää jatkuvaa kehitystä,
mikä tarkoittaa myös sähköisten palvelujen hyödyntämistä. Me otimme eKukan käyttöömme 7.11.2015.
Ensin muokkailimme kauppaa meidän näköiseksemme. Tilauksia alkoi tulla marraskuun lopussa.

eKukka on täynnä mahdollisuuksia, ja vain mielikuvitus on rajana sille, kuinka kattavasti kanavaa voi
hyödyntää. Monikaan ei ehkä tule ajatelleeksi, että
eKukka lisää myös kukkakauppiaiden välistä yhteistyötä. Kauppiaat pääsevät vaihtamaan ideoita ja
tutustumaan toistensa kauppoihin. Verkostoituminen
on nykypäivää siinä missä verkkokauppakin!

eKukka on lisännyt hiukan leikkokukkiemme myyntiä,
ja etenkin kukkalähetysten määrä on kasvanut merkittävästi. Kukat kun voi tilata ystävän osoitteeseen
helposti, vaikka toiselta puolelta maailmaa. Minulle
kukkatilaukset tulevat sähköpostin lisäksi tekstiviestinä kännykkään, joka saattaa piipata tilauksen merkiksi

eKukka on ollut todella helppo ja edullinen tapa saada
nykyaikainen verkkokauppa käyttöömme. Vaikka
meillä on töissä monta ihmistä, olisi ollut työlästä ja
kallistakin perustaa verkkokauppa tyhjästä saatikka
huolehtia toimintojen jatkuvasta kehittämisestä.

Wholesaler in Germany
Speaking to Europe

Just-in-time delivery

Unique specialist expertise

Retail expertise

Outstanding market expertise

Worldwide delivery

Consistenly good value

CC pool availability

Streamlined organisation

Real value culture

GASA Group Germany GmbH

Delbrückstraße 16, D-47623 Kevelaer
phone: +49 2832 925 49 78
mail: mku@gasa-germany.de
www.gasa-germany.com

experts in green
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eKukan toiminnallisuudet helpottavat myös arkirutiinejamme. Kun maksuliikenne sujuu eKukan
kautta, ei meidän tarvitse laskuttaa asiakasta.
Tällainen toiminnan riskittömyys on iso etu.
Verkkokaupan kautta tulevien tilausten toimitusosoitteet ja tervehdystekstit on myös helppo tulkita.
Lisäksi hyödymme eKukan aktiivisesta markkinoinnista.
Olemme kokeneet eKukan todellisena kädenojennuksena kukkakaupoille.”
Minna Tolvanen
kauppias

Kukkakauppa ja Hautaustoimisto Tolvanen
Oy on palkittu Lappeenrannan vuoden
2017 yrittäjänä ja vuoden 2018 Suomen
Kukkakauppiasliiton myöntämällä Vuoden
kukkakauppiasyrittäjä palkinnolla.
Hyvä kukkakauppa koostuu erinomaisesta
asiakaspalvelusta, käsityötaidoista, kukkien
hyvästä laadusta, vakavaraisuudesta
sekä jatkuvasta kehittymisestä, johon
Tolvasilla kuuluu myös aktiivinen
verkkokauppatoiminta.
Helsingin Kukkatoimitus toimittaa
Kukkakauppa ja Hautaustoimisto Tolvanen
Oy:lle kukkia kahdesti viikossa.
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Ota kuva ja myy tuote netissä

Mielestämme verkkokaupan ylläpitämisen tulee olla
helppoa ja hauskaa. Teitkö kenties päivän parhaan
kimpun tai tuliko liikkeeseesi uusia tuotteita, joita
haluat esitellä asiakkaillesi?
Nappaa kimpusta kuva ja tee siitä tuote
verkkokauppaasi. Potentiaalinen ostaja voi olla
selaamassa juuri sinun kauppaasi…
10

eKukka kehittää uutta
Markettien massamyynnin ja ulkomaisten verkkokauppojen vastapainoksi olemme kehittäneet kauppiaille
täysin uudet konseptit: eKukka PIKATUOTE ja eKukka TILAUSVALIKOIMA.

eKukka PIKATUOTE

eKukka TILAUSVALIKOIMA

eKukka PIKATUOTE on helppo verkkokauppatuote,
jonka otat myyntiin yhdellä klikkauksella. ”Ota tuote
myyntiin” -toiminnolla esimerkiksi sesonkituotteet on
nopea laittaa myyntiin varustettuina myyntiä edistävillä tuotetiedoilla. Kuluttajat suosivat kauppoja,
joissa tuotteita on myynnissä monipuolisesti. Pikatuotteiden avulla ylläpidät laajaa tuotevalikoimaa.
eKukka PIKATUOTE on muokattavissa kuten muutkin
oman verkkokauppasi tuotteet.

Pilotoimme verkkokauppoihin ainutlaatuisen eKukka
-TILAUSVALIKOIMA -ominaisuuden, joka tuo kauppiaalle riskitöntä kaupankäyntiä ilman hävikkiriskiä ja
sitomatta tuotteisiin pääomaa tai rajallista myymälätilaa. Ominaisuus tuo verkkokauppaan laajan valikoiman ennakkotilausmyyntiin sopivia tuotteita.

eKukka konseptoi tulevaisuuden
kukkakauppaa. Digitaalisuuden ohella
tavoitteenamme on olla näkyvästi esillä
kauppiaiden arjessa. Villit ideamme ja
visiomme voivat tulevaisuudessa näkyä
esimerkiksi tuotteissa, tarvikkeissa,
palveluissa tai myymälämainonnassa.

eKukka TILAUSVALIKOIMA -tuotteet myydään toimitusmyyntinä ja asiakas voi noutaa tuotteen liikkeestä
tai tilata sen kotiin. Tuotteet eivät vaadi hoitoa tai
ylläpitoa. Riittää, että luovutat tuotteen asiakkaalle.
eKukka TILAUSVALIKOIMA -kauppiaana saat lisämyyntiä ja asiakaskäyntejä myymälääsi.

DSV THERMO – KUKKAKULJETUSTEN OSAAJA

Puh. 020 738 8505 • thermo@fi.dsv.com • www.fi.dsv.com
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Välitä helposti!
Voiko kukkien välittäminen kaupalta toiselle olla
nopeaa? Unohda paperiset lomakkeet ja kaavakkeet,
turhat puhelut, tilityksien odottamiset, ikuiset plus- ja
miinuslaskut sekä arvailut siitä, oletko vai etkö ole velkaa… eKukka-verkkokauppiaana hoidat asiat täysin
sähköisesti muutamalla klikkauksella.

Me välitämme – välitä sinäkin
Meistä on reilua, että toimittava kauppias saa todellisuutta vastaavan kuljetusmaksun ja rahaa jää käytettäväksi asiakkaan toivomiin kukkiin. eKukka välityksessä kauppiaalle jää yli 90 % summasta.

eKukka välitys on täysin sähköinen
välitys kauppiaalta toiselle.

Näin välittäminen toimii:

1) Kirjoita toimitusosoite
2) Valitse kauppa
3) Täytä tilauksen tiedot ja tee välitys

BASED IN AALSMEER HOLLAND, WE SUPPLY

FRESH
CUTFLOWERS
ALL OVER THE WORLD

www.hvisserbloemen.nl
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PROUD PARTNER OF
KUKKATOIMITUS

eKukka lukuina
Yli 350 verkkokauppaa
Lähes 200 paikkakuntaa

Saavutuksemme vuodelta 2018:
yli 1 000 000 € arvosta kukkamyyntejä
yli 300 000 kävijää eKukka.fi sivuilla
yli 1 000 000 sivunlatausta
yli 4 000 000 markkinointikontaktia*
* Kampanjamme tavoittivat kohderyhmät
mm. Facebookissa, Instagramissa,
Sanoma Median kanavissa sekä
Google Adwords -mainonnan kautta.

 Helsingin Kukkatoimituksen
yhteistyökumppani vuodesta 2005
 Laaja valikoima laadukkaita kukkia
 G-Freshin ja Floral Fundamentalsin
perustaja

 www.dgi.nl
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MIKSI KUKKATOIMITUKSEN
UUSI VERKKOKAUPPA?
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UUSI VERKKOKAUPPA

VALIKOIDUT TOIMITTAJAT

Haluamme helpottaa kukkakauppiaan arkea ja palvella asiakkaitamme entistä paremmin. Tästä syystä esittelemme vuoden 2019 aikana täysin uuden
verkkokaupan, jossa tuotteiden ryhmittelyt, teemat
ja tarjoukset tulevat paremmin esille ja ostaminen on
vaivatonta.

Kukkatoimituksen verkkokauppaan on koottu Suomen
markkinoille parhaiten sopivimmat tuotteet laadukkaimpien suomalaisten, hollantilaisten ja yli 10 muun
maan tuottajien tarjonnasta.

Verkkokauppa on erittäin helppo ja nopea käyttää.
Sen tarkoitus on auttaa kukkakauppiasta keskittymään asiakaspalveluun ja myyntiin. Historiatiedot
auttavat tulevien ostojen suunnittelussa.

Verkkokaupasta saat kauden erikoistuotteet ensimmäisten joukossa. Starat, tärpit sekä ennakko- ja kampanjatuotteet ovat osa Kukkatoimituksen laajaa tarjontaa. Verkkokaupasta poimit tarjouksia sekä kukista
että tarvikkeista. Kukkatoimituksen verkkokauppa
sisältää aina myös kattavan tarjonnan perusvalikoimatuotteita – aina markkinoiden parhaaseen hintaan.

LAAJA VALIKOIMA – PARHAAT TÄRPIT

Kukat ja niihin liittyvät tuotteet ovat kiehtova
maailma. Me Kukkatoimituksella teemme joka
päivä työtä sen eteen, että löydämme sinulle
mielenkiintoiset ja ajankohtaiset tuotteet sekä
kotimaasta että kaikkialta maailmasta.
Heidi Hakala
Kukkatoimitus

Tuoreet kotimaiset ruusut

www.ali-marttila.fi
www.fertiplant.nl
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DIGITAALISUUS
YHDISTÄÄ
KULUTTAJAN JA
KAUPPIAAN
Teemat ja kampanjat antavat ideoita ja helpottavat
vaihtelevan ja kiinnostavan kukkakaupan esillepanojen ja teemojen suunnittelussa. Yhdessä eKukan
kanssa verkkokauppa luo ainutlaatuisen yhteyden
kukkakaupan ja digitaalisen tarjonnan välille.

CASE: Poppamies Chilitaimi
Kotimaisen tuotteen ja suomalaisen työn puolesta
ideoimme kampanjan ”Poppamies Chilitaimi”.
Tämä neljän yrityksen yhteistyönä syntynyt
kampanja teki tunnetuksi kotimaista tuotantoa
mielenkiintoisella tavalla. Poppamies Chilitaimi saikin
ansaittua huomiota eri sosiaalisen median kanavissa.
Yhteistyökumppanit: Kukkatoimitus, eKukka.fi,
Poppamies ja Martin Tarha

Kukkatoimitus Oy on kumppanina yrityksellemme
monella tapaa hyvin tärkeä. Yhteistyössä olemme
keskittyneet päivittäisten asioiden lisäksi tulevaisuuteen, jotta tuotteemme ja valikoimamme vastaisi
mahdollisimman hyvin asiakkaiden tarpeita. Avoimuus ja mutkaton kommunikaatio eri tahojen välillä
mahdollistaa nopeat ja tarkat toimitukset, jotka ovat
tuotteiden kannalta elintärkeät.
Yhteistyössä tärkeänä osa-alueena on tiedonkulku
asiakkailta meille, jotta tuotekehitys ja -valinnat kulkisivat oikeaan suuntaan. Myös informaation jakaminen
tuotteista kukkakaupoille on toiminut hyvin. Yhteistyön peruspilarina toimii mahdollisuus haastaa toinen
toistaan olemaan parempi tuotteissaan ja työssään,
jotta pystymme toimittamaan kauppoihin tuotteet,
laadun ja valikoiman, jonka he ansaitsevat.
Janne Repo
Martin Tarha Oy
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täydennettyä viikkon myyntitarpeisiin tuotteita ja
tukkuautomme palvelevat kauppiaita ympäri Suomen. Laajan noutotukkuvalikoiman löydä paikan
päältä Helsingin Tukkutorilta.
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Verkkokaupan ohella palvelemme toimipisteissä
kautta maan. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Seinäjoella, Kuopiossa sekä Oulussa. Kukkatoimituksen toimipisteistä saat kätevästi
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SUOMALAISTA KUKKAKAUPPAA

Kukkatoimitus on merkittävä
suomalaisen floristisen alan
työllistäjä ja puolestapuhuja.
Tuemme kotimaista tuotantoa ja pyrimme kaikin keinoin
edistämään kukkakauppojen
menestymismahdollisuuksia Suomessa. Kotimaiset
toimijat takaavat aina myös
veroeurojen päätymisen hyödyttämään koko suomalaista
yhteiskuntaa.
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KUKKATOIMITUS ON LOGISTIIKAN OSAAJA

Kukkatoimituksen Suomen tehokkain ja kattavin
jakeluverkosto mahdollistaa markkinoiden
suorimmat ja nopeimmat toimitukset tuottajalta
kukkakauppaan.

- COMING SOON -

A NEW FLORAL

WEB PORTAL
A SMALL PREVIEW OF WHAT WE OFFER:
- CREATE YOUR OWN FAVOURITE LIST
- YOUR OWN VIRTUAL ASSISTENT
- EXPERIENCE SHOPPING

WWW.OZEXPORT.NL
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Vanha Talvitie 10
00580 HELSINKI
puh. 010 396 83 00

• www.jssuomi.fi

www.kukkatoimitus.fi
www.kukkatoimitus.fi/kauppa

