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PARHAAT SOURCING 
TEKNIIKAT OPAS 

 

Esittelen tässä oppaassa sourcing tekniikoita, joista yleensä ollaan hiljaa. 

Paljastan ne tässä sinulle kuitenkin ilman veloitusta nettisivujeni 

tutustumislahjana. Aion jakaa nettisivuillani todella arvokasta ja laadukasta 

tietoa, josta joudut muualla maksamaan. Haluan auttaa muita suomalaisia 

Amazon myyjiä menestymään kovassa kilpailussa ja tässä liiketoiminnassa 

vanha sanonta ”tieto on valtaa” pitää harvinaisen hyvin paikkansa. Amazon 

liiketoiminnassa on oikeastaan kysymys kahdesta asiasta: tiedosta ja 

toiminnasta, jotka ehkä toimivat englanninkielellä paremmin: knowledge and 

action. Jotta voit menestyä Amazon liiketoiminnassa sinulla täytyy olla ensin 

tietoa (knowledge) mitä pitää tehdä ja seuraavaksi sinun pitää tehdä tarvittavat 

toimenpiteet (action), jotta tieto saadaan käytäntöön. Autan sinua nettisivuillani 

saamaan sellaisia tietoja Amazon liiketoiminnasta, jotta voit menestyä. 
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MALLISÄHKÖPOSTI, JOLLA 
SAAT PARHAAT TULOKSET 
PYYTÄESSÄSI TARJOUKSIA  

 

Oheisella mallisähköpostilla olemme saaneet erinomaisia tuloksia 

pyytäessämme tarjouksia toimittajilta. Varsinaiset kysymykset on hyvä 

lähettää toimittajille tarjouspyynnön mukana olevassa Excel taulukossa, 

koska saaduista vastauksista on silloin helpompi pitää kirjaa.  Seuraavia 

asioita kannattaa ainakin kysyä (laita alla olevat kysymykset siis Excel 

taulukkoon): 

• Quotation of EXW in US Dollar for 5001 and higher Units 

• Quotation of EXW in US Dollar for 2001 to 5000 Units 

• Quotation of EXW in US Dollar for 1000 to 2000 Units 

• Do you have available stock at the moment? 

o If YES, how many? 

• What is your standard production time? 

• What are the packaging options? 

• What are the logo placement options? 

• What graphical format do you need for the logo? 

• Item weight with package - in grams 

• Item package size - in cm 

• How many pieces in ONE carton? 

• Carton box weight (fully loaded) 

• Carton box size 
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Kun pyydät tarjouksia suuresta määrästä tuotteita, vaikka et olisikaan 

aikeissa hankkia niin paljon tuotteita, toimittajalle syntyy käsitys että he 

ovat tekemisissä suuremman asiakkaan kanssa ja he antavat sinulle 

enemmän huomoita. 

Varsinainen tarjouspyyntösähköpostin malli: 
 
Dear “Name” “Company Name”.  
  
My name is “Your Name” and I am purchasing manager of “Company 
Name”, a company specializing in products for “Product Category”. We are 
currently looking to expand our product line and are interested in one of the 
items that you manufacture, the “Product Name” 
 
Product Link to Alibaba  
  
Would you kindly answer the following questions in the attached Excel file 
so that we can determine if this is a good fit for our product line? 
  
Can you also provide IMAGES of the PRODUCT and PACKAGE with your 
email? So we can see the item original shape and package. 
  
Please be as thorough as you can in your initial answers as they will be a 
large determinant of the manufacturer we select to partner with. 
  
I appreciate your time and look forward to hearing from you soon so that we 
can move forward with our next order. Our main focus is to provide our 
customers high quality products. 
  
Looking forward to start a mutually beneficial relationship with your 
company.  
 
Please send all your answers directly to my email – “Your Email” to get a 
prompt reply. 
  
Thank you! 
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Best Regards, 
Your Name 

Purchasing Manager 

Your Contact Information 
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SKYPEN KÄYTTÖ 

Kun olet ottanut ensimmäisen kontaktin toimittajana esimerkiksi edellä 

mainitun sähköpostin kautta, pyydä heiltä saman tien heidän Skype 

osoitteensa ja siirrytte heti käyttämään Skypeä ensisijaisena 

kommunikointivälineenä. Tämä siitä syystä, että Skypellä kommunikointi 

tapahtuu reaaliajassa ja saat hoidettua paljon tehokkaammin ja nopeammin 

asiat toimittajan kanssa sen sijaan että käyttäisit sähköpostia tai Alibaban 

omaa viestialustaa.  

 

1688.COM KÄYTTÖ 
HINTANEUVOTTELUISSA 

Alibaba on yleisin paikka, mistä Amazon myyjät hankkivat tuotteensa. 

Alababan hinnat ovat kuitenkin melko paljon korkeammat kuin Kiinan 

sisämarkkinoille tarkoitetussa Alibaban nettisaitissa, jonka nimi on 

1688.com. Vaikka ei hankkisikaan itse tuotteita 1688.comista, niin voit 

hyödyntää sen hintoja hintaneuvottelussa toimittajasi kanssa. 1688.com on 

täysin Kiinankielinen sivusto, mutta sieltä voi hakea tuotteita kuitenkin 

englanniksi samoilla tuotenimillä, joita Amazonissa käytetään. Lisäksi 

sivuston voi kääntää lennossa Google translatorilla. Chromeen löytyy 

Google Translate niminen lisäosa (extension), jolla voit kääntää sivuston 

englanniksi tai suomeksi. 

Kun toimittaja ilmoittaa sinulle hinnan niin voit hakea samaa tuotetta 

1688.comista ja ilmoittaa toimittajalle, että miksi sama tuote on siellä 
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melkein puolet halvempi. Toimittaja esittää tähän vasta-argumenttina, että 

Kiinan sisämarkkinoilla ei ole näitä ja näitä kustannuksia ja sen takia siellä on 

halvempi. Voit sanoa heille, että eritelkää mitä kustannuksia ja kuinka paljon 

niitä tulee 1688.comin hinnan päälle? Tässä vaiheessa toimittaja on yleensä 

valmis tiputtamaan hintaa jonkin verran alkuperäisestä hintatasosta! Jos 

ajatellaan että saat tiputettua yhden dollarin alkuperäisestä hinnasta niin se 

on 500 kappaleen tilauksessa jo 500 dollaria ja vuositasolla tästä voi kertyä 

jo merkittävä potti. 

Huom. on kuitenkin huomattava, että tätä keinoa ei ole aina hyvä käyttää, 

jos on olemassa riski, että toimittaja heikentää tuotteen laatua esimerkiksi 

vaihtamalla valmistusmateriaalia niin on parempi silloin jättää tämä keino 

käyttämättä. Toinen asia on, että koska olet luomassa pidempiaikaista 

suhdetta toimittajaan, voi olla parempi, että maksat toimittajalle hieman 

ylimääräistä alussa, jolloin voit luoda heidän kanssa helpommin 

molemminpuolisen luottamuksellisen suhteen. Edellä mainittu keino voi olla 

kuitenkin hyvä ottaa käyttöön tilanteessa, jossa muuten pidät toimittajaa 

parhaana saatujen näytekappaleiden perusteella, mutta he selkeästi 

koettavat ottaa ylihintaa verrattuna muihin toimittajaehdokkaisiin.  
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MESSUSIVUSTOJEN 
KÄYTTÄMINEN 

TOIMITTAJIEN ETSIMISEEN 

 

Alibabasta hyvän toimittajan etsiminen voi olla hankalaa ja aikaa vievää. 

Alibabasta voi olla vielä vaikeampaa löytää varsinainen tuotteen valmistaja 

suuresta määrästä myyntiyhtiöistä (trading company). Myyntiyhtiöissä ei 

sinänsä ole mitään vikaa, voit löytää hyvän myyntiyhtiön jonka hinta on 

erittäin kilpailukykyinen mutta niiden taso voi myös vaihdella melkoisesti 

hinnoittelun ja toiminnan laadun suhteen.  

 

On olemassa keino, jota voit käyttää erityisesti valmistajien etsimiseen.  

Voit nimittäin käyttää apuna netin messusivustoja toimittajan etsimiseen. 

Tähän voit käyttää erityisesti eurooppalaisia messusivustoja ja saksalaiset 

messusivustot ovat hyvä lähtökohta. Eurooppalaisilla messuilla käy 

nimittäin vain laatuvalmistajia, koska huonoilla toimittajilla ei ole mitään 

mahdollisuuksia saada myyntejä korkeaa laatua vaativilta eurooppalaisilta 

asiakkailta. 

 

Toimittajien etsiminen tapahtuu seuraavasti: 

 

Googlaa: 

 ”germany trade shows” + “haluttu tuotekategoria”  

 

esimerkiksi: 
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germany trade shows pet products 

 

heti löytyy suuri määrä tuloksia, valitaan hakutuloksista vaikkapa 

https://www.interzoo.com/en 

Suurin osa trade show sivustoista on rakennettu samaan tapaan eli sieltä 

löytyy osio, jossa lukee ”exhibitors” tai ”exhibitor search”. Yleensä niissä on 

vielä advanced search osio, jossa voit rajata hakutuloksia maan mukaan. Me 

haluamme hakea Kiinalaisia toimittajia, joten valitaan maaksi China. Lisäksi 

voit valita jopa halutun tuotteen eli tässä esimerkissä vaikkapa ”dog leash”. 

Näillä hakuehdoilla löytyy useita toimittajia. 

 

 
 

Klikataan tuota ensimmäistä kuvaa jolloin löydämme helposti toimittajan 

yhteystiedot: 
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Tuotteen alta löytyi myös linkki toimittajan Alibaba tuotesivustolle: 

 

https://kudi.en.alibaba.com/product/60749007924-

802139662/High_Quality_Nylon_Retractable_Dog_Leashes_For_Walking.h

tml?spm=a2700.icbuShop.prewdfa4cf.46.1ab3606604QqHW 

 

Tuotesivua katsoessa saa heti vaikutelman luotettavasta toimittajasta, 

kyseinen toimittaja on ollut 12 vuotta olemassa, sillä on kaikki Alibaban 

sertifikaatit sekä sen transaction level on korkea.  

 

On huomattava, että kun ottaa näihin toimittajiin yhteyttä, voi monesti olla 

tilanteessa, että he eivät puhu lainkaan englantia, erityisesti jos toimittajalla 

ei ole mitään läsnäoloa Alibabassa. Tällöin voit palkata tulkin esimerkiksi 

Upworkista, joka tulkkaa keskustelunne toimittajan kanssa. Tulkin käytöstä 

toimittajan suuntaan on myös lisähyötyä, sillä silloin toimittaja pitää sinua 

heti merkittävänä asiakkaana, koska sinulla on oma tulkki + voit saada 

paremman hinnan heti alkuvaiheessa, koska toimittajaan päin 

kommunikointi tapahtuu heidän omalla kielellä. Skypellä voidaan helposti 

järjestää neuvottelupuhelu, jossa kaikki kolme osapuolta ovat samassa 

puhelussa. 
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KÄYTÄ AIKAA 
NÄYTEKAPPALEIDEN 

ARVIOIMISEEN 

Vaikka tuotteet näyttävät Alibaban sivuilla samanlaisilta niin lähes aina 

niissä on eroja valmistuksessa käytettyjen materiaalien osalta, tuotteen 

mittojen osalta, värien osalta jne. Kannattaa varata riittävästi aikaa 

näytekappaleiden arviointiin ja tilata niitä itselle esimerkiksi kymmenkunta 

kappaletta/tuote (riippuen tuotteesta). Näin varmistut siitä, että valitset 

itsellesi mahdollisimman hyvän tuotteen heti alusta pitäen. Yleinen virhe on 

hankkia tuote mahdollisimman nopeasti käyttämättä riittävästi aikaan 

näytekappaleiden vertailuun. Tämä voi kostautua myöhemmässä vaiheessa, 

ehkä asiakkaat eivät pidäkään tuotteestasi ja saat listauksellesi huonoja 

arvosteluja. Tässä vaiheessa jos lähdet muuttamaan tuotetta paremmaksi ja 

hankkimaan uutta parempaa mallia tilalle, joudut pohtimaan otatko uuden 

tuotteen vanhalle listaukselle vai teetkö kokonaan uuden listauksen. 

Molemmissa on hyvät ja huonot puolensa. Jos päädyt hankkimaan uuden 

tuotteen vanhalle listaukselle sinun tulee myydä koko vanhan tuotteen 

varasto loppuun ennen kuin voit hankkia uutta tuotetta tilalle. Tässä pitää 

vielä huomioida, että voit saada vanhoja tuotteita takaisin 

asiakaspalautuksina ja jos ne ovat myyntikuntoisia Amazon laittaa ne 

uudelleen myyntiin. Tällöin voi tulla eteen tilanne, jossa asiakas saa vanhan 

tuotteen ja se ei vastaa uutta päivitettyä listausta ja saat negatiivisen 

arvostelun tämän takia. Jos päädyt tekemään uuden listauksen niin silloin 

kaikki se työ, mitä olet tehnyt vanhan listauksen eteen menee hukkaan 

mutta toisaalta taas uudella listauksella ei ole mitään rasitteita kuten esim. 
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huonoa myyntihistoriaa tai negatiivisia arvosteluja. Itse tekisin tällaisessa 

tilanteessa kokonaan uuden listauksen, sillä uuden tuotteen rankkaaminen 

Amazonissa on helpompaa kuin vanhan tuotteen uudelleen rankkaaminen. 

Kannattaa siis käyttää hetki useiden näytekappaleiden testaamiseen, jotta 

varmistut tuotteen laadusta verrattuna kilpailijoihisi.  

 

SOVI TOIMITTAJAN KANSSA 
VIALLISTEN TUOTTEIDEN 

KORVAAMISESTA 

Vaikka tuotteillesi on tehty tarkistus (inspection), niihin saattaa jäädä 

viallisia kappaleita koska yleensä toimituserän kaikkia kappaleita ei 

kuitenkaan tarkisteta. Voit etukäteen sopia toimittajan kanssa, että kaikki 

Amazon asiakaspalautukset, jotka johtuvat viallisesta tuotteesta hyvitetään 

seuraavaan toimituserän laskussa. Keino voi tepsiä parhaimmillaan niin, että 

toimittaja kiinnittää tilauksesi laatuun enemmän huomioita kuin 

normaalisti. 
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PRO TIP: ASK FOR TERMS 

 

Yleensä on totuttu, että maksuehto toimittajille on 30% tilauksen 

yhteydessä ja loput 70% kun tuotteet ovat valmiina lähetettäviksi 

Amazonille. Mikään ei kuitenkaan estä sinua pyytämästä sitä toisella tavalla. 

Et voi pyytää maksuehdon muuttamista ensimmäisen tilauksen yhteydessä 

muuta voit pyytää jo toisen tilauksen yhteydessä maksuehdon muuttamista 

esimerkiksi muotoon 10-30-60%.   

Tämä siis tarkoittaa, että ehdotat toimittajalle, että maksat 10% 

kokonaishinnasta tilauksen yhteydessä, 30% kun tuotteet ovat valmiina ja 

loput 60% kun tuotteet ovat olleet Amazonissa myynnissä esimerkiksi 10-30 

päivää.  

Neuvottelutaktiikkana toimittajaan päin on, että jos olet saanut 

ensimmäisen erän myytyä nopeasti niin voit sanoa toimittajalle 

neuvotellessasi toisesta tilauksesta että pystyt tilaamaan vain esimerkiksi 

500 kappaletta mutta jos maksuehtoa muutetaan sinulla on mahdollisuus 

hankkia enemmän tuotteita, esimerkiksi yli 1000 kappaletta koska tiedät, 

että tuotteesi tulevat myymään kuitenkin hyvin Amazonissa. Voit ehdottaa 

maksamaan hieman enemmän tuotteen yksikköhinnasta ja luoda tällä 

tavalla kumppanuutta toimittajasi kanssa, sinä annat heille lisää katetta ja 

he tavallaan rahoittavat tilaustasi.  

Tämän taktiikan merkittävänä etuna on, että pystyt tilaamaan suurempia 

määriä, pystyt skaalaamaan liiketoimintaasi huomattavasti nopeammin ja 

sinun kassavirtasi on parempi! 

Jos olet löytänyt hyvän toimittajan, he eivät pidä mitenkään outona, että 

pyydät em. maksuehtoa ja voit saada sen helposti. 

https://jussihyvarinen.com/
https://jussihyvarinen.com


 
 

 

 
© Finnzon Oy. Materiaalin osittainenkin kopioiminen, jäljentäminen, muokkaaminen, lainaaminen ja 

edelleenvälittäminen missä muodossa tahansa on kielletty ilman Finnzon Oy:n antamaa nimenomaista 
kirjallista suostumusta. https://jussihyvarinen.com 

 

 

Kiinnostaako Amazon-myynti? 
 

Minun kauttani on saatavilla alan parhaat koulutukset joko alennettuun 

hintaan tai bonuspaketin kera. Bonuksiini kuuluu tietty määrä Amazon-

konsultointia, Amazon mainonnan opas sekä sales tax verkkokurssi. 

Bonukset lisäävät koulutuksista saatavaa arvoa merkittävästi ja olen tehnyt 

ne nimenomaan auttaakseni suomalaisia myyjiä. Et saa vastaavia bonuksia 

mistään muualta. 

 

Amazon Mastery. Suomen kansainvälisesti menestyneimpien Amazon-

myyjien Toni Raehalmeen ja Viktor Villandin verkkokurssi, jonka lähes kaikki 

suomalaiset Amazon-myyjät ovat suorittaneet. Saat tähän kurssin minulta 

oman bonuspakettini. Amazon Mastery ei ole aina saatavilla, linkin takaa 

näet tämän hetken tilanteen. Amazon Mastery on ainoa olemassa oleva 

suomenkielinen Amazon-myynnin koulutus. 

Search Find Buy. Tämä on toinen erinomainen Amazon-myynnin 

verkkokurssi, jonka isä on amerikkalainen tunnettu Amazon-myyjä ja 

kouluttaja Ben Cummings. Saat Search Find Buy kurssin minun kauttani 

puoleen hintaan. Lisäksi tarjoan tämän kurssin ostaneille myös 

bonuspaketin. 

Amazing Selling Machine. Kolmas kauttani saatavilla koulutus on kaikkein 

kuuluisin ja markkinoilla pisimpään ollut Amazon-myynnin kurssi, jonka 

taustalla on joukko menestyneitä amerikkalaiset Amazon-myyjiä. Tarjoan 

ASM:ään myös oman bonuspakettini. Tämä kurssi ei myöskään ole 

läheskään aina saatavilla, voit tarkistaa tilanteen em. linkin kautta. 

https://jussihyvarinen.com/
https://jussihyvarinen.com
https://jussihyvarinen.com/amazon-mastery/
https://jussihyvarinen.com/search-find-buy-bonuspaketti/
https://jussihyvarinen.com/amazing-selling-machine/

