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Verkon rooli kasvaa pyörämyynnissä  Verkkokauppa.com kasvatti eniten Helkama-
myyntiään  

 
Pyöräilijät ostavat menopelinsä yhä useammin netistä. Kauppa ei enää keskity vain kevääseen, vaan pyöriä 
myydään myös talvikaudella.  

 
Kaupan alan muutos näkyy pyörämyynnissäkin. Pyörävalmistaja Helkama valitsee vuosittain 
jälleenmyyjiensä joukosta vuoden Helkama-kauppiaan sen perusteella, kuka on kasvattanut Helkama-
pyörien sisäänostojaan kappalemäärällisesti eniten. Viime vuonna suurin kasvaja oli Verkkokauppa.com. 
 

 Helkaman pyörät tulivat valikoimiimme vuonna 2015 ja niiden myynti on kasvanut kahdessa vuodessa 
rajusti. Suosituimpia malleja ovat ikisuosikki jopo sekä Helkaman retkipyörät, joiden laaja kohderyhmä 
ulottuu koululaisista työmatkapyöräilijöihin. Lisäksi Helkaman paksurenkainen Fatjopo on yllättänyt 
myynnillään erittäin positiivisesti. Suosiotaan ovat kasvattaneet myös sähköpyörät, toteaa urheiluosaston 
tuotepäällikkö Kari Löfman Verkkokauppa.comista. 
 
Löfmanin mukaan pyörämyyntiä kirittänee etenkin talvipyöräilyn suosion kasvu. 

 Talvisin myydään etenkin paksurenkaisia fatbikeja, joilla pysyy pystyssä liukkaammallakin säällä. Myös 
nastarenkaiden voimakas myynnin kasvu kertonee siitä, että työmatkat pyöräillään myös talvisin, Löfman 
jatkaa. 
 
Helkama panostaa myyntiin niin verkossa kuin kivijalkaliikkeissäkin.  

 Kaikki suurimmat jälleenmyyjämme sekä monet pienemmistäkin toimivat sekä verkossa että kivijalassa. 
Verkon etuna on, että sen avulla tavoitamme asiakkaat ympäri Suomen. Haasteena ovat puolestaan 
toimitukset sekä teknisempien tuotteiden, kuten sähköpyörien, kohdalla tarvittava käyttöopastus. 
Uskomme kuitenkin verkkokaupan kasvuun, summaa Helkaman myyntipäällikkö Harri Halme. 
 
Verkkokauppa.com tarjoaa pyöristä kiinnostuneille asiakkailleen myös koeajopäiviä.  

 Olemme panostaneet pyörämyynnissä sekä logistiikkaan että asiakkaille tarjottavaan tukeen. Odotamme 
etenkin sähköpyörien myynnin kasvavan, Löfman toteaa. 
 
Helkama on palkinnut parhaita jälleenmyyjiään vuodesta 1997 lähtien. Vuoden Helkama-kauppiaan 
valintaan vaikuttaa myyntilukujen lisäksi yhteistyön sujuminen. 
 
Lisätiedot: 
 
Harri Halme, myyntipäällikkö 
Helkama Velox Oy 
puh. 0400-332273 
harri.halme@helkamavelox.fi 
 
Kari Löfman, tuotepäällikkö 
Verkkokauppa.com 
puh. 044-4184842 
kari.lofman@verkkokauppa.com 
 
 
Helkama Emotor on suomalainen perheyrityskonserni, jonka konserniliikevaihto vuonna 2016 oli noin 68 miljoonaa euroa ja 
henkilökunnan määrä hieman yli 300. Konsernin yhtiöihin kuuluvat Helkama Velox Oy, Suomen Polkupyörätukku Oy, Helkama Bica 
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Oy sekä tämän tytäryhtiö Helkama Bica (Shanghai) Co.,Ltd. Helkama Bica valmistaa laiva- ja teollisuuskaapeleita Kaarinan ja Hangon 
tehtaillaan. Sen liikevaihto oli vuonna 2016 30,1 miljoonaa euroa. Laivakaapeleita valmistavalle Helkama Bica Shanghaille 
liikevaihtoa 
kertyi 12,1 miljoonaa euroa. Polkupyöriä valmistavan, maahantuovan ja markkinoivan Helkama Veloxin tehdas sijaitsee Hangossa 
ja yrityksen liikevaihto on 14,2 miljoonaa euroa. Suomen Polkupyörätukku on 10 miljoonan euron liikevaihdollaan Suomen suurin 
polkupyörien vähittäismyyntiketju. Helkaman polkupyöräliiketoiminnan polkupyöräbrändejä ovat Helkama, -jopo-, Merida, Insera , 
KTM ja Stromer. 


