
Lieksan Luontaistuote 



▪ Y-tunnus: 2361656-1

▪ Osoite / kotipaikka: Pielisentie 24, 81700 Lieksa

▪ www-sivut: Facebookissa Lieksan Luontaistuote Life

▪ Perustamisvuosi: 2010

▪ Yritysmuoto: Yksityinen elinkeinonharjoittaja

▪ Henkilöstömäärä: 1

▪ Toimiala: Luontaistuotteiden vähittäiskauppa, lisänä terveydenhoitotuotteiden ja 

lahjatavaroiden vähittäismyyntiä

▪ Yrittäjä: Tarja Martiskainen

▪ Yrittäjän yhteystiedot: p. 050 533 0762, 050 366 0024, 

tarja.martiskainen@lifekauppias.fi

▪ Yrityksen liikevaihto: n. 130.000 e (2019), 154.000 e (2018)

▪ Yrityksen myynnin syy: Eläköityminen ja pitkät työmatkat

Perustiedot: Lieksan Luontaistuote



▪ Avaa ovi parempaan päivään, ehkäise ennalta, hae elämisen 
laatua ja pirteyttä päivään!

▪ Hyvinvoinnin erikoisliike Lieksan Luontaistuote palvelee sinua 
Lieksassa – yrityksellä on vuosien kokemus alalta ja 
koulutamme itseämme jatkuvasti, niin että asiakkaana meiltä 
saa parhaan palvelun luottamuksella ja asiantuntevasti.

▪ Se mikä tehdään, tehdään täydellä sydämellä, ottaen 
tasapuolisesti kaikkien asiakkaiden tarpeet huomioon. Kaikki 
asiat selvitetään aina loppuun saakka, asiakasta ei jätetä 
pulaan!

▪ Henkilökohtainen ja asiantunteva palvelu on ollut yrityksen 
ehdoton vahvuus.

Palvelulupaus



Tuotteet Osuus lv:stä 

- Luontaistuotteet 95 %

- Terveydenhoitotuotteet 

ja lahjatavarat 5 %

Lieksan Luontaistuotteesta asiakas löytää 
luontaistuotteet parempaan hyvinvointiin -
monipuoliset ravintolisät, luomuelintarvikkeet, 
superfoodit, urheiluravinteet, luontais-kosmetiikan 
ym. hoitotuotteet!

Liikevaihto 10/2019 päättyneellä tilikaudella oli n. 
130.000 euroa, jolloin myymälä oli auki 
pääsääntöisesti 5 pv/vko. Edellisellä tilikaudella 
liikevaihto n. 154.000 euroa, kun myymälä auki 6 
pv/vko.

Tuotteet ja palvelut



▪ Liiketilat, joissa yritys on vuokralla, sijaitsevat osoitteessa Pielisentie 24, 81700 Lieksa. 

▪ Sijainti on aivan Lieksan ydinkeskustassa kaikkien palvelujen äärellä. Vieressä on mm. 

Kello- ja Kultaliike. 

▪ Liikehuoneisto (57 m2) on v. 2013 rakennetun pienkerrostalon alakerrassa ja sen 

kunto erinomainen. Vuokran suuruus on 800 euroa/kk, lisäksi sähkö- ja vesimaksu.

Vuokrasopimus sopimuksen mukaan, nykyinen voimassa 6/2023 saakka.  

▪ Myymälän kalusteet ja laitteet ovat laadukkaat ja siistit, jatkajalla ei investointitarpeita 

kalusteisiin.

Toimitilat ja kalusteet



▪ Nykyisin liike kuuluu Life -ketjuun, joten 

markkinointimateriaalit, kanavat, kampanjat sekä tuki ovat 

tulleet sitä kautta. Life ketjuun kuuluminen ei siirry tässä 

liiketoimintakaupassa jatkajalle.

▪ Liikkeen oma Facebook-mainonta on ollut tehokasta ja 

näkyvyyttä on saatu tätä kautta ympäri Pohjois-Karjalaa.

▪ Paikallislehden liikeriveillä edullinen mainostaminen on ollut 

tehokasta; se tavoittaa kohderyhmän hyvin.

▪ Tukut tulevat mielellään tuotteidensa osalta 

lehtimainontaan mukaan.

Markkinointi



▪ Lieksan Luontaistuotteella on hyvä maine ja 

brändi on tunnettu.

▪ Yrityksellä on pitkät perinteet – jo yli 25 vuotta 

paikkakunnalla!

▪ Uskolliset kanta-asiakkaat pitkältä ajalta.

▪ Yrityksen ystävällinen ja asiantunteva palvelu on 

saanut paljon kiitosta asiakkailta.

▪ Paikkakunnan ainoa luontaistuotteiden 

erikoisliike → omat erikoiskaupan tuotteet, joita 

ei tavallisista marketeista saa. 

▪ Pieniä yrityksiä arvostetaan ja suositaan 

Lieksassa, kaupunki on erittäin 

yrittäjäystävällinen. 

Miksi Lieksan Luontaistuote?



▪ Toimitilat ovat erinomaisella, keskeisellä paikalla 

ja vuokrasuhteen jatko neuvoteltavissa.

▪ Markkinointi on nykyaikaista somepainotteista 

ja paikallinen kohderyhmä tavoitetaan myös 

kustannustehokkaasti paikallislehdessä.

▪ Hyvät välit ja yhteistyö eri tahojen kanssa on 

toimivaa ja sujuvaa.

▪ Olemassa olevan yrityksen jatkaminen on 

riskittömämpää kuin uuden perustaminen ja 

valmista yritystä on helpompi kehittää.

▪ Yrittäjän vapaus: mahdollisuus päättää itse 

työpäiviensä sisällöstä, aukioloajoista yms.

▪ Mahdollisuus kasvuun tuote- ja 

palveluvalikoimia lisäämällä ja aukioloaikoja 

laajentamalla.

Miksi Lieksan Luontaistuote?



▪ Keskittymällä erikoiskaupan tuotevalikoimaan ja 
toimimalla pääsääntöisesti yksinyrittäjänä yrityksestä 
saa kohtuullisen hyvin tuottavan.

▪ Tähän samaan erikoiskaupan kategoriaan sopisi 
valikoimien laajentaminen esim. lemmikkien 
vitamiineihin ja ravintoon, ekologisiin 
luomulämpökerrastoihin sekä ranne-, nilkka-, selkä-
yms. lämmittimiin ja tukiin. 

Visioita tulevalle

Millaiselle henkilölle yritys sopii?

▪ Yrittäjähenkiselle, asiakaspalvelutaitoiselle ja -

haluiselle, vastuuntuntoiselle sekä oppimishaluiselle 

henkilölle.

▪ Plussana tietoisuus ravintolisistä ja luontaistuotteista.



Lieksan Luontaistuote, Tarja Martiskainen

p. 050 533 0762, tarja.martiskainen@lifekauppias.fi

Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry / Jatkis-hanke, Hanna Koponen

p. 040 731 5379 / hanna.koponen@yrittajat.fi

Esite: Joonas Hiltunen

Kuvat: Pietu Eronen, Lieksan Kehitys Oy / Lieksan Luontaistuote

Ota rohkeasti yhteyttä ja tule tutustumaan!



www.jatkis.netwww.pkyrittajat.fi

Sujuvia yrityskauppoja


