
Referenssit: 
 
Best Before UX research Oy on osa Sense N Insight tutkimuskonseptia, ja Nestle on yksi asiakkaistamme. Muita 
asiakkaitamme ovat mm. Valio, Hartwall ja Kyrö Distillery. 
 
Pakkauksen erottuminen kilpailutilanteessa on elinehto tuotteen myymiselle. Silmänliiketutkimuksella saadaan selville 
pakkauksen visuaalinen erottuminen kilpailijoista esimerkiksi kaupan hyllyllä. Kuluttajatutkimme tuotteen 
hyllyerottuvuuden valokuvasta ja pisteytämme tuloksen myyntipotentiaalin selvittämiseksi. Pisteytämme myös 
pahimmat kilpailijat. Markkinointi saa tutkitun tiedon siitä, että pitääkö pakkaus uusia visuaalisen näkyvyyden 
parantamiseksi. Suunnittelupöydällä olevan pakkauksen, josta ei ole olemassa fyysistä mallia, ollessa kyseessä 
tuotteet 3D mallinnetaan ja tutkitaan halutussa virtuaaliympäristössä (esim. K- tai S-market).  
 
Tutkimme myös web-sivujen ja muiden käyttöliittymien käytettävyyden silmänliikketutkimuksella. Näin selvitetään, 
että tärkeimmät elementit huomataan, ja saadaan selville käyttöliittymien käytettävyys, kehityskohteet. 
 
Markkinointimateriaalina teemme heatmapit sisältävät videot tutkittavista tuotteista. Näillä voidaan vakuuttaa 
esimerkiksi kaupan sisäänostajat tuotteen myyntipotentiaalista. 
 
Vaatimuksen kuvaus 1: 
 
Asiakkaan haluama kaupassa oleva tuote valokuvataan aidossa kilpailutilanteessa. Valokuvasta tehdään 
silmänliiketutkimustiedosto, laaditaan tutkimussuunnitelma sisältäen mm. halutun kohderyhmän ja 
tutkimuskysymykset. Rekrytoimme kohderyhmän mukaiset kuluttajat ja teemme silmänliiketestauksen. Analysoimme 
tulokset, sekä pisteytämme tutkittavan pakkauksen suhteessa valittuihin kilpailijoihin. Litteroimme tutkittavien 
perustelut valinnoille, sekä kommentit pakkauksista. Raportoimme ne osana raporttia. 
 
Vaatimuksen kuvaus 2: 
 
3D mallinnamme halutut pakkaukset valittuihin kauppaympäristöihin (K-kauppa, S-market, Tax Free, Alko jne.). 
Kauppaympäristöistä voidaan tehdä näyttäviä still-kuvia markkinointiin tai "läpikävelyvideoita" tuotteiden 
esilletuomiseksi. Mikäli tuotteet silmänliiketutkitaan, voidaan videoista tehdä myös silmänliikeheatmapit sisältävät 
versiot. 3D tietostoista saadaan myös esimerkiksi matkapuhelimella tai tabletilla toimiva, pyöritettävä ja skaalattava 
malli. Tämä malli saadaan myös näkymään lisättynä todellisuutena matkapuhelimen tai tabletin näytöltä katsottuna. 
 
Vaatimuksen kuvaus 3: 
 
Silmänliiketutkimuksella kuluttajatestataan nettisivujen ja digitaalisten käyttöliittymien helppokäyttöisyys halutussa 
kohderyhmässä. Menetelmällä saadaan selville  erottuvatko tärkeimmät elementit käyttöliittymästä, ja onko 
käyttöliittymä helposti käytettävä ja ymmärrettävä. Jos testataan esimerkiksi nettisivut, niin asiakkaan kanssa 
laaditaan tutkimussuunnitelma. Suunnitelmassa mietitään, mitkä ovat tärkeimmät elementit, joita sivuilta halutaan 
löytyvän ja miten kuluttajan halutaan sivuilla liikkuvan. Halutun kohderyhmän kuluttajat rekrytoidaan, ja annetaan 
heille sovittuja tehtäviä nettisivuilla toimimiseksi (esim. osta alenuksessa olevia lastenvaatteita tästä verkkokaupasta). 
Verkkokaupassa toimiminen nauhoitetaan, ja siitä tehdään silmänliiketallenne. Testattavat kuluttajat haastatellaan 
tehtävien jälkeen. Nettisivujen kehittämiseksi tehdään suositukset datan perusteella. 


