Suomi Syö 2018
Nopeus, helppous, eettisyys
– ruokatrendit murroksessa?
Tutkimuksen sisältö ja toteutus

Suomi Syö 2018 -tutkimuksen koko sisältö

Asenteet ja trendit

Ruokaostokset ja
ruoan valinta

Ruoan terveellisyys,
laihduttaminen ja
ruokavaliot

Kotimaisuus,
lähiruoka,
ympäristö ja luomu

Leivän ja
leivänpäällisten käyttö

Ulkona syöminen

Ruoka ja sosiaalinen
media

Tuoteryhmät:

(tutkittu nettipaneelissa)

(tutkittu nettipaneelissa)
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kasvi- ja maitoproteiinituotteet,
kasvipohjaiset juomat ja
välipalatuotteet, hyönteisruoka, kala ja
äyriäistuotteet

SUOMI SYÖ 2018 -TUTKIMUKSEN TOTEUTUS
Tutkimusyritys
• Taloustutkimus Oy
• Vastuuhenkilö: Merja Lintunen, puh: 010 758 5310, merja.lintunen@taloustutkimus.fi

Menetelmä ja kohderyhmä
• Kirjekysely + nettikysely kesä- heinäkuussa 2018 (30.5.–17.7.)
• 15–79-vuotiaat suomalaiset (pl. Ahvenanmaa)

Lähtönäyte
Bisnoden yhteystieto- ja henkilömarkkinointirekisteri ja Väestörekisteri ja Taloustutkimuksen
Internetpaneeli

Vastaajat
• Kirjekysely: n=2392, Nettikysely: n=1141.
• Aineisto painotettiin vastaamaan Suomen väestöä iän, sukupuolen ja alueen mukaan
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SUOMI SYÖ 2018 HINNASTO
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Hinnat

Ruokaan liittyvät asenteet ja trendit: yhteenveto suomalaisten asenteista + Ruoka360°
-segmentointi

4000 €

Ruokaostokset ja ruoan valinta
• Ostosten tekeminen ja elintarvikemyymälöiden palvelut, elintarvikkeiden
ostaminen internetin kautta
• Ruokaostosten tekemiseen liittyvät asenteet ja trendit
• Kauppaketjujen asiakkuus
• Päivittäistavarakaupan ajankohtaiset kysymykset

7200 €

Tutkimuksesta myydään myös pienempiä
kokonaisuuksia tai toiveidenne mukaisia
kokonaisuuksia, kysy hintaa! Tilatessanne useita
osioita, hintaan lasketaan alennusta.

Ruoan terveellisyys, laihdutus ja ruokavaliot

2550 €

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Kotimaisuus ja lähiruoka

3950 €

Ympäristö ja luomu

2600 €

Ulkona syöminen

2700 €

Ruoka ja sosiaalinen media

1900 €

Leivän ja leivänpäällisten käyttö

3800 €

Kasvi- ja maitoproteiinituotteet, kasvipohjaiset juomat/ välipalatuotteet (esim. kaura/soijapohjaiset)

1650 €

Hyönteisruoka

1350 €

Kala- ja äyriäistuotteiden käyttö

750 €
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Tilausten laskutus on raportin toimittamisen
jälkeen.
Hintaan sisältyy tutkimustulosten yksi
presentaatio pääkaupunkiseudulla.
Maksuehdot ovat: 14 pv netto, Viivästyskorko:
korkolain mukainen viitekorko lisättynä
korkolain 4 §:n mukaisella 7 prosenttiyksikön
lisäkorolla. Alv.rek.

Ota yhteyttä!
Lisätiedot:
Merja Lintunen
merja.lintunen@taloustutkimus.fi
Puh. 010 758 5310
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