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zChocolatin suklaapakkauksesta voi tuunata aivan uniikin elämyksen. Lue QR-koodi yläkulmasta ja katso avaamisvideo.
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Teksti: Maija Olkkonen-Seppo, Packdesign ID
Kuvat: Ilona Sundell, Packdesign ID

PAKKAUS VIIMEISTELEE
VERKKOKAUPAN OSTOKOKEMUKSEN
Kauppakeskuksen tarjoama shoppailukokemus on kokonaisvaltainen,
moniaistillinen ja henkilökohtainen. Verkkokaupan ostokokemus on
toisenlainen, puhtaasti virtuaalinen, ilman fyysisen ympäristön tuomia
elämyksiä. Siinä missä kauppakeskuksilla on monia mahdollisuuksia
vaikuttaa asiakkaan kokemukseen eri aistien kautta, virtuaalisen
maailman keinot jäävät vähäisemmiksi.
Tilasimme muutaman kuukauden aikana tuotteita nettikaupoista ja
tutustuimme, millaista kokemuksellisuutta eri kauppojen pakkauksilla
rakennetaan.
Verkko-ostamisessa ensimmäinen fyysinen
kohtaaminen itse tuotteen ja brändin kanssa
tapahtuu kun lähetys saapuu kotiin. Millainen
kokemus tästä muodostuu? Minkälaista
elämyksellisyyttä pakkauskokemuksella voidaan
rakentaa? Millainen merkitys sillä on lopullisen
ostopäätöksen syntymiseen?
Laatikostaan verkkokaupankin brändi
tunnetaan – vai tunnetaanko?
Ensimmäinen käsitys brändistä ja tuotteesta
muodostuu jo kuljetuslaatikon perusteella.
Usein verkkokaupan kuljetuspakkaukset ovat
brändäämättömiä, ruskeita peruspahvilaatikoita. Ne
ajavat hyvin asiansa, mutta toisaalta kuljetuspakkaus
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tarjoaisi mahdollisuuden erottautua.
Useita eri brändejä myyvän Zalando-verkkokaupan
(zalando.com) pakkaus rakentaa tehokkaasti
erottuvuutta. Pakkauksen vahva oma visuaalisuus tuo
kaupan brändille näkyvyyttä ja rakentaa tunnettuutta
koko kuljetusketjussa. Kokonaisuus näyttäytyy
kuluttajalle johdonmukaisena aina verkkokaupan
sivuilta kotiin saakka. Pakkausratkaisu ei tarjoa
jännitystä tai yllätyksiä, mutta sen hyvä, huolella
suunniteltu käytettävyys tukee mielikuvaa helposta ja
sujuvasta ostamisesta ja toimivasta verkkokaupasta.
Tutkimusten mukaan erityisesti premium-asiakkaat
arvostavat kustomoituja pakkauksia. Erityinen
pakkaus, johon tuotteet on huolella pakattu nostaa
brändin ja tuotteen arvoa.

Suomen Pakkausyhdistys ry

28

PAKKAUS 4/2016

Brändätty taskuliina toimi asiakaslahjana MR Porterin tilauksessa. Jäädessään käyttöön pakkaus muistuttaa brändistä yhä uudestaan.

MR Porter -verkkokauppa (mrporter.
com) myy eri brändejä ja rakentaa
pakkauksillaan sekä pakkauselementeillään
omaa premium-brändiään. Itse
kuljetuspakkausta ei ole kustomoitu, vaan
tässä ratkaisussa brändi paljastuu vasta
sisäpuolella. Ruskeassa pahvilaatikossa
on laadukas kotelo, joka yksinkertaisella
tyylikkyydellään antaa toimivan visuaalisen
kehyksen monenkirjaville brändeille.
Laadukkuudellaan kotelopakkaus herättää
ajatuksen jälkikäytöstä. Uudelleenkäyttö
tarjoaa mahdollisuuden jälkimarkkinointiin
jäädessään muistuttamaan brändistä kotiin
vielä vuosien ajaksi.
Kaikki yrityksen tuotteet on pakattu
huolella, asiakkaan tilausta ja myös
asiakasta arvostaen. Kääreet ja pienet
lisäelementit luovat muistettavuutta
ja jännittävyyttä avauskokemukseen.
Avaajassa herää samankaltainen mielihyvän
tunne kuin lapsena syntymäpäivälahjaa
auki kääriessä. Huolellisesti suunniteltu
kokonaisuus ilahduttaa ja tuo usein
etäiseen verkko-ostamiseen innostavan
kokemuksen tuomaa elämyksellisyyttä.
Omalla nimellä varustettu sulkijatarra on
henkilökohtaisuudessaan piste iin päälle ja
jättää hyvän mielen ja halun palata tähän
verkkokauppaan uudestaan!

jos asiaa vielä mietitään. Toisaalta
pakkauskokemus, joka lähetystä
vastaanottaessa ja avattaessa tarjoutuu,
tukee parhaimmillaan ajatusta
onnistuneesta ostopäätöksestä ja
saa erottumaan muista brändeistä
mieleenpainuvalla tavalla.
Pantherella (pantherella.com) kertoo
myyvänsä maailman hienoimpia sukkia.
Ne ovat sukkien aatelia ja pakkaus on sen
mukainen. Verkkokaupassa kaikki elementit
viimeistä yksityiskohtaa myöten on
valjastettu brändin sanansaattajiksi.
Kuljetuspakkaus on optimoitu eikä tyhjää
tilaa ole. Kaikki brändätyt tuotekotelot
ovat mitoiltaan täydelliset. Mukana
oleva asiakaslahja on pakattu omaan,
laadukkaaseen koteloonsa, joka on
suljettu sinettimäisellä tarralla. Tuotteet
on kääritty silkkipaperiin ja kaikki
yksityiskohdat huolella suunniteltu.
Monivaiheinen unboxing-kokemus
ei voi olla ihastuttamatta. Pakkaus
kaikkine elementteineen rakentaa kuvaa
korkealaatuisista tuotteista ja viimeistelee
positiivisen verkkokauppakokemuksen. Jos
hankintaa vielä tähän saakka on puntaroitu,
rakentaa pakkauskokemus tuotteen
ja brändin haluttavuutta sekä tukee
onnistunutta ostopäätöstä.

Brändiä päästä varpaisiin
Päätös siitä, pidetäänkö tuote vai
palautetaanko se, tehdään pian kun
tilaus on vastaanotettu. Epämääräinen
kuljetuspakkaus sekalaisine täytteineen voi
tukea ajatusta tuotteen palauttamisesta,

Tuunaa oma kokemus
Verkkokaupassa on mahdollista
tilata myös kustomoituja pakkauksia.
Suklaapuoti ZChocolat (zchocolat.com)
tarjoaa tilaajalle mahdollisuuden koota
uniikin pakkausratkaisun - lisämaksusta
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tietenkin. Eri pakkauselementteihin voi
valita omia painatuksia, kuvia, logoja tai
tekstejä sekä lisäkoristeita. Pakkauksesta
on helppo tuunata reilusti itse tuotetta
kalliimpi lahjapakkaus itselle tai ystävälle.
Lahjan lisäksi annetaan pakkaus, joka on
räätälöity ja tekee lahjasta itse tuotetta
arvokkaamman.
Samankaltaista kokemusta rakentavat
kaikki huolella suunnitellut, kustomoidut,
pakkausratkaisut. Lahjan anto on viesti
arvostuksesta - kukapa ei haluaisi tuntea
itseään arvostetuksi?
Kokemuksia kuukausitilauksena?
Verkkokauppa mahdollistaa myös erilaiset
kuukausitilaukset. Esimerkiksi Loot
Crate (lootcrate.com) toimittaa kerran
kuussa yllätyspaketin, jonka sisältöä ei
etukäteen tarkkaan tiedä. Pakkaus on
joka kerran odotettu ja jännittävä yllätys.
Se toteuttaa ulkonäöltään riisuttua
ilmettä, sillä koko wow-efekti on jätetty
sisäpuolelle. Sisäpuolen painatus vaihtuu
kuukauden teeman mukaan ja tuo oman
lisänsä avauskokemukseen. Valitettavasti
huhtikuun pakettimme ei koskaan
saapunut. Totesimme Suomen sijaitsevan
kaukana maailmasta.
Verkko-ostamisen toimitusvarmuudesta
totesimmekin, että vaikka itse
verkkokauppa saattoikin muuten toimia
sujuvasti, oli logistiikassa toisinaan
toivomisen varaa. Siinä missä personoidun
suklaarasian sai kolmessa päivässä
tilauksesta, saattoi uimapuku olla matkalla
yli kuukauden.
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Preeglattu sinettitarra kertoo Pantherellan tinkimättömästä pakkaamisesta. Lue QR-koodi ja katso avaamisvideo.

Pakkauspettymyksiä
Avauskokemus on ainutkertainen
ja henkilökohtainen. Pakkaus
kaikkine elementteineen tarjoaa
mahdollisuuden vaikuttaa asiakkaan
verkkokauppakokemukseen.
Parhaimmillaan se viimeistelee onnistuneen
kokemuksen ja tukee lopullisen
ostopäätöksen muodostumista. Jännittävä,
erottuva ja positiivinen pakkauselämys
rakentaa muistettavuutta ja emotionaalista
suhdetta brändiin ja luo pohjaa
uusintaostoille. Erilaisesta ja innostavasta
avauskokemuksesta halutaan myös kertoa,
suositella ystäville ja jakaa netissä.

John Earle, Johnny Cupcakesin
(johnnycupcakes.com) perustaja ymmärtää
pakkauksen tarjoaman kokemuksellisuuden
arvon.
− Folio saattaa triplata pakkauksen hinnan,
mutta se triplaa myös kokemuksen,
hän kertoo eräässä haastattelussaan.
Johnny hyödyntää vahvasti sosiaalista
mediaa markkinoinnissaan ja kertoo
toisinaan lisänneensä tilauksiin myös
jotain ylimääräistä ja outoa, joka tekee
avaamiskokemuksesta yllätyksellisen ja
herättää pöhinää somessa. Näin tieto
brändistä leviää kuin itsestään.
Kun pakkauksella halutaan rakentaa

erottuvuutta ja elämyksellisyyttä, on
valitusta linjasta pidettävä johdonmukaisesti
kiinni, jotta ei petetä syntyneitä odotuksia.
Valitettavasti meidän vastaanottamamme
pakkaus herätti innostavan
pakkauskokemuksen sijaan pettymyksen.
T-paitamme saapui anonyymissä
postituspussissa eikä kustomoidussa ja
brändätyssä pakkauksessa, joita videoissa
nähdään. Meitä ei nyt oltu arvostettu
tai sitten erityiset lähetyspakkaukset on
varattu ainoastaan Johnny Cupcakesin
numeroiduille erityiserille!

Brändätty kuljetuspakkaus erottaa joukosta - Zalandon pakkauksen hyvä avattavuus erottui muista. Lue Qr-koodi ja katso avaamisvideo.
www.pakkaus.com
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