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Varustelekan arvot:

VARUSTELEKA ON HYVIEN PUOLELLA
Puolueettomille riittäisi, ettei maailmaan tule lisää pahaa.
Hyvien puolulaiset näkevät vaivaa, että
maailmassa olisi enemmän hyvää
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HYVIEN PUOLELLA

Varustelekan visio:

TOTAL WORLD DOMINATION
Ollaan
edelläkävijöitä

Ollaan kansainvälisesti
tunnettu

• Kehitetään ja kokeillaan
jatkuvasti uusia ja parempia
tapoja palvella asiakkaita ympäri
maailmaa

• Tehdään Varusteleka tunnetuksi
parhaana ja erilaisena kauppana
hankkia hyviä, kestäviä vaatteita
ja varusteita

• Meistä otetaan mallia
kansainvälisesti

• Luodaan vaurautta Suomeen:
Myydään ulkomaille enemmän
kuin mitä me sieltä tuodaan

• Uskalletaan ottaa riskejä

Ollaan hyvä firma joka on
kannattava ja kasvaa
• Hoidetaan bisnekset niin, että
firma on vakaalla pohjalla
• Ollaan firma, jossa työntekijät
kehittyvät, voivat olla ylpeitä
saavutuksistaan ja jossa on kiva
olla töissä
• Tullaan nollaamaan Varustelekan
ympäristövaikutukset
• Ollaan firma joka toimii
yhteiskunnallisesti oikein
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HYVIEN PUOLELLA

Varustelekan missio:
Tartu rohkeasti toimeen
• Ole rohkea ja tee aloite
• Auta asiakasta, työkaveria tai
yhteistyökumppania onnistumaan

Tee niin, että voit olla ylpeä
• Pyri ylittämään asiakkaiden,
työkavereiden ja
yhteistyökumppanien odotukset

• Tee asiat niin hyvin, että palat
halusta kertoa saavutuksistasi

Jaa tietoa ja kokemuksia
• Kerro avoimesti niin hyvistä kuin
huonoistakin kokemuksista
• Näytä esimerkkiä asiakkaille,
työkavereille ja
yhteistyökumppaneille

Kova vastuu
Meillä kaikilla on 100% vastuu toimia mission mukaisesti, pitää huolta itsestä, omasta asenteesta
sekä käyttäytymisestä
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HYVIEN PUOLELLA

Varustelekan “High Value Targets”

Ihmiset, joille sota- ja/tai eräjutut ovat tärkeitä ja osa identiteettiä. Tarjoamme näille ihmisille vaatteita ja
varusteita heidän intohimoihin, jotka soveltuvat myös arjen tarpeisiin

• Keskeinen
segmentointitekijä on
identiteetti

“Arjen tarpeet”

“Intohimot”

“Intohimot”

MILITARY

OUTDOORS

Viranomaiset
Reserviläiset
Ampujat
Airsoftaajat
Pelaajat

Puskatemppuilijat
Survivalistit
Prepperit
Metsästäjät
Retkeilijät

“Arjen tarpeet”
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HYVIEN PUOLELLA

• Varustelekan “High
Value Targets” ovat
ihmiset, joille military
ja/tai outdoors
aktiviteetit ovat
intohimo ja osa
identiteettiä
• Pyrimme tavoittamaan
Military & Outdoors
hahmot globaalisti ja
varustetaan heidät niin
harrastuksiin kuin
arkeen
• Tuotekehitys,
valikoimatyö,
markkinointi ja muut
pääprosessit tehdään
aina nämä
asiakasryhmät edellä

Painopisteet 2022-2024

Ympäristötuho ja
vastuuttomuus
Vähennetään Varustelekan
aiheuttamaa ympäristötuhoa sekä
edistetään kiertotaloutta

America First!
Kiihdytetään hyökkäystä meidän
toimialan isoimmalla markkinalla

Brand Level-Up!
Tehdään Särmästä, Särmä TST:stä,
Terävästä ja Jämästä kansainvälisiä
brändejä

Ratkaisutaistelut 2022:
•

Toteutetaan projekti omatuotannon tuotetason hiilijalanjäljen laskentaan, kompensointiin ja tuotetason
hiilijalanjälkitiedon hyödyntämiseen verkkokaupassa

•

Luodaan verkkokauppaan Ympäristötuho ja vastuuttomuus –osio, jossa viestitään ohjelman edistymisestä

•

Jatkuvat toimenpiteet ympäristötuhon välttämiseksi. Tavoite on nettonollapäästöt vuonna 2030: vähintään
puolitetaan oman toiminnan päästöt 2025 mennessä ja arvoketjun päästöt 2030 mennessä, loput kompensoidaan

•

Uudistetaan markkinointisuunnitelma ja otetaan huomioon US & CA markkina omina kokonaisuuksinaan

•

Tehdään pilottiprojekti vaikuttaja merchadise –myynnistä 1H.2022 ja laajennetaan toimintaa 2H.2022

•

Hankintaan lokaalit maksuvälityskumppanit US markkinalle, joka laskee kuluja ja nostaa konversiota

•

Uudistetaan verkkokauppa: selvitystyö ja määrittely verkkokaupan uudistamiseksi vastaamaan paremmin America
Firstiin ja Brand Level-Uppiin

•

Saatavuus kuntoon tehtailta: Hankitaan uusia valmistuskumppaneita, hajautetaan omien tuotteiden valmistusta ja
luodaan edellytykset tuotannon siirtämiseksi täysin Eurooppaan

•

Tarkistetaan myyntihintoja vastaamaan tuotantokustannuksia, tuotteen laatua ja hiilijalanjäljen kompensointia

•

Uudistetaan hankinnan organisaatio tukemaan paremmin Brand Level-Uppia ja Voittavaa Valikoimaa

Voittava valikoima!

•

Organisaatio

•

Resurssit

Tehdään asiakkaalle paras
mahdollinen valikoima. Ei välttämättä
laajin, mutta paras

•

Työkalut
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•

Käydään valikoima läpi. Poistetaan päällekkäisyydet ja täytetään aukot. Tarjotaan meidän High Value Targeteille
paras mahdollinen valikoima

HYVIEN PUOLELLA

Vaikutus:
Konversio

+

Tilausmäärä

+

Asiakasmäärä

+++

Konversio

+++

Asiakasmäärä

++
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Konversio
Kpl / tilaus

++

Konversio

+++

Kpl / tilaus

++

Strategia 2022-2024 lukuina:

Tavoitteena reipas kasvu yli strategiakauden. Kasvu tulee pääosin tilausmäärästä, joka syntyy
uusista asiakkaista ja vanhojen asiakkaiden ostotiheyden nostosta
Tilausmäärä (tuhatta)

Kappaletta / tilaus

Myynti € (tuhatta)

Keskikasvu
2021-2024

11,6%

Keskikasvu
2021-2024

Keskikasvu
2021-2024

2,4%

427
381
100

29.400

16,2%
25.500

2,5%

5.018

3,4%

13.574

26,0%

13,5%

338
21.800

97

308

18.723

95
127

93

4.968

4.775

24,8%
4.541

102

82

4,39

65

4,47

4,60

10.861

4,72
8.584
6.780

161

149

2021

2022

Varusteleka.fi
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200

182

2023
Varusteleka.com

10,3%

2024
Myymälä

HYVIEN PUOLELLA

2021

2022

2023

2024

10.808

8.441

9.671

7.401

2021

2022

2023

2024

