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PRO SHOPIT OSANA 
ELÄMYSKETJUA

• Pro Shop toiminta elää omaa murroskauttaan golftoimialalla. 
• Tämän kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa erityyppisiä malleja, 

kuinka Shoptoiminnat on kautta valtakunnan hoidettu ja millaisia 
ovat kokemukset eri malleista. 

• Kyselyyn vastasi 27 klubia kattaen maantieteellisesti koko Suomen.
• 22 klubia on vuokrannut ulkopuoliselle yrittäjälle
• 3 klubia on vuokrannut ketjulle 
• 2 klubilla on oma shop
• Vastauksista voit muodostaa oman mielikuvasi, millä tavoin edut ja 

haitat ovat tuttuja tai tuntemattomia. 
• Toivottavasti löydät ajattelemisen aihetta miettiessäsi oman klubisi 

Pro Shop toimintoja. 
• Kiitos kaikille vastanneille.
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PRO SHOPIT OSANA ELÄMYSKETJUA
1.KLUBIN OMANA TOIMINTANA

Edut:
• edulliset hinnat
• cm:t hoitavat oman työnsä ohessa
• tuloilla katetaan cm palkkakustannuksia
• logotuotekauppa
• ei sidottu tiettyihin tavarantoimittajiin
• tuotto jää itselle
• voi ottaa kokeeksi uusia tuotteita
• jäsenistön ennakkotilaukset ja toivomukset 

helpompi hoitaa
• shopin ulkoasu samassa linjassa klubin 

kanssa
• omat hankinnat sisäänostohinnoin
• aukioloajat sellaiset kun klubi haluaa
• kokonaisvastuu palveluketjusta klubilla

Haitat:
• aiheuttaa lisää työtä hankinnassa ja 

logomyynnissä
• joitakin reklamaatioita tuotteista
• pienet varastotilat
• sitoo rahaa
• hidas tavaran kierto
• asiantuntevan henkilöstön saaminen
• väärät hankinnat
• alennusmyynnit ja tappiot
• negatiivinen imago: tätäkään se "Pasi" ei 

osaa hoitaa
• työllistää toimaria
• sitoo henkilökuntaa
• vaatii hlökunnalta osaamista tuotteista ja 

ostojen suunnittelusta ja markkinoinnista
• tuotetuntemuksen puute
• vastuu toiminnan onnistumisesta
• vaatii paljon valmistelua ja paneutumista 

sekä aikaa sisäänostoissa ja shopin 
hoitamisessa
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PRO SHOPIT OSANA ELÄMYSKETJUA
2.VUOKRATTU ULKOPUOLISELLE

Edut:
• ei omaa inventaariota, eikä toiminta sido 

pääomaa
• ei sido omaa henkilökuntaa 

tavarantoimituksiin ja ostoihin
• myynnistä provisio oy:lle = helppo business
• toiminnan vastuu ja pääoman sitominen 

kuuluu yrittäjälle.
• varmistetaan yhtiölle mahdollisimman hyvä 

taloudellinen lopputulos 
• oikean yrittäjän löytyessä yhteisten 

voimavarojen käyttö erilaisia tuotteita 
myydessä. 

• meillä seurana on yksi huoli vähemmän;eli 
tilaukset, laskut, verot, reklamaatiot, alet, 
varastot, myymättömät vääränväriset ja –
kokoiset muotituotteet jne

• ei taloudellista riskiä; riski tosin aika pieni, 
koska myynti aika vähäistä; joka 
tapauksessa business mitätöntä

• ei iniseviä asiakkaita ainakaan suoraan 
kimpussa

• keväällä avaa ovet ja syksyllä sulkee kun 
kausi päättyy

• ilman riskiä vuokra tuli, tosin pieni sellainen.
• nykyisessä markkinatilanteessa ainakin 

meidän kentälle toimivin vaihtoehto

Edut
• eipä jää varastoon vanhoja Wilsoneita 

lojumaan
• asiantuntemus prolla parempi
• pro on paremmin ajan hermoilla kun 

mallistot muuttuu
• ei ole yrityksen rahat kiinni
• provisio saadusta myynnistä
• varma vuokratulo
• säästöt palkkakuluissa
• toiminnan laajuus
• koko klubin imago nousee, jos yrittäjä on 

asiantuntija
• yrittäjällä ehkä suurempi halu panostaa, halu 

kehittää toimintaa ja tuotevalikoimaa
• asiantuntijat hoitavat
• prot myyvät aktiivisesti kurssilaisille oman 

shoppinsa palveluita
• no kun on ”oma perse” tulessa niin kyllähän 

sitä kauppaa on tehtävä!!!
• yrittäjällä aito kiinnostus palvella asiakkaita 

mahdollisimman hyvin 
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PRO SHOPIT OSANA ELÄMYSKETJUA
2.VUOKRATTU ULKOPUOLISELLE

Haitat:
• palvelun taso ulkopuolisen käsissä
• tuotevalikoima ja hinnat viime kädessä 

ulkopuolisen käsissä
• ei välttämättä paras katemarginaali oy:lle
• oikean yrittäjän löytäminen, ja sen 

kausityötekijöiden sopivuus muuhun 
henkilökuntaan

• tuotteiden määrän ja laadun 
takaaminen(sopimusasia)

• palvelun saatavuus asiakkaille 
(sopimusasia) 

• halutaanko myyntinäyttely vai oikea palvelua 
tarjoava SHOP

• tuotevalikoima aika suppea
• hinnoittelu mitä sattuu; tuotteissa ei hintoja
• yrittäjällä ei omaa myyjää
• caddiemasterit hoitavat myynnin oman 

työnsä ohella
• omistajaa/kauppiasta ei silloin paikalla, kun 

tarvitaan
• tavarat/varastot levittäytyvät helposti tiloihin, 

jotka eivät shopille kuulu

Haitat
• lievästi sanottuna ainainen epäjärjestys
• kenttien shopit ovat palvelupisteitä

minimituotevalikoimin
• vaikutusmahdollisuudet tuotteisiin, esille 

laittoon jne.ei pystytä vaikuttamaan hintoihin
• merkkivalikoima suppea 
• vaikeuttaa sponsorihankintaa
• vähentää valtaa
• ongelmia logotuotteissa
• ei saada tuottoja
• ei voida vahtia kunnolla tasoa, ei valita 

tuotteita
• shopin ongelmat (tasolliset ja taloudelliset) 

heittävät varjon myös kentän päälle vaikka 
niihin ei voida vaikuttaa

• proshop toiminta kausiluontoista, yrittäjällä 
oltava  muuta toimintaa kauden ulkopuolella

• vastuu shopin toiminnasta kuitenkin säilyy 
(koska asiakas ei erota omistussuhdetta)

• yrittäjän sitoutuminen sovittuun 
palvelutasoon

• Golf-perheen perusongelma yrittäjältä 
ostaminen (tienaa meidän rahoilla)
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PRO SHOPIT OSANA ELÄMYSKETJUA
3.VUOKRATTU KETJULLE

• Edut:
• yrittäjällä taloudelliset riskit
• monipuoliset valikoimat
• erinomainen asiantuntemus ja kokemus pro 

shopin pitämisestä
• yrittäjällä halu kehittää ja parantaa toimintaa
• pro ja pro shop ovat samaa yritystä, pro 

toimii apuna tapahtumissa
• omien ostojen (Oy/ry) hinnoittelu ollut 

kohdallaan
• hyvä sitoutuminen
• ei taloudellista vastuuta klubilla
• ammattimaisuus
• imago hyödyt klubille
• suuremmat valikoimat ja varastot

• Haitat:
• vuokran määrittäminen 
• omien ostojen hinnoittelusta neuvoteltava 

aina erikseen
• näkemyserot shopin somistamisesta 
• varastotilojen käyttöön liittyvät asiat
• siisteys, järjestys, tavaroiden vastaanotto, 

jätteiden käsittely, kontrollointi vaikeaa
• tuotevalikoima sama kuin muillakin ketjun 

myymälöillä
• tulojen menetys



TOIMIALAPÄIVÄT HELSINKI 
06.04.2006

PRO SHOPPIEN MYYNNIT
• Shoppien liikevaihdot 

FGMA taltutk 2005

Reikiä 9 18 27 36
Minimi 6800 150 15000 45000

Maksimi 155000 500000 95000 210000

Mediaani 21500 45000 45000 85000
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