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Samenvatting
De Finse meubelmarkt wordt gedomineerd door grote ketens die betaalbare meubelen aanbieden.
Het middensegment is vrij klein. Er is ook wel cliënteel voor high-end designmeubelen, die vooral door
speciaalzaken en een paar ketens verkocht worden. De komende jaren zal het belang van
duurzaamheid ook bij de meubelindustrie hoogstwaarschijnlijk groeien.
De meest verkochte producten in Finland zijn sofa’s en bedden, goed voor ongeveer 60% van
de verkoop bij de ketens. De import van meubelen naar Finland is opmerkelijk groter dan de export.
Toch is het toetreden tot de Finse markt niet altijd makkelijk, maar volgens de geïnterviewde
specialisten is er voor een goed ontwerp altijd plaats.
Wat nodig is voor een succesvolle marktbetreding, is een marketingbudget. Ook in de online verkoop
zijn er groeiende mogelijkheden, vooral bij kleine stukken die niet getest hoeven te worden.
De meubelindustrie in de Benelux is in Finland gekend voor hoogstaande merken, maar de markt voor
high-end meubelen in Finland is klein en de Belgische stijl valt niet altijd in de smaak bij de Finnen.
De minimalistische Scandinavische stijl en lichte kleuren zijn nog steeds in, maar momenteel zoeken
de Finnen er ook kleuren bij.

Marktomschrijving
Omzet
Volgens een sectorrapport van het Finse Ministerie van Economische Zaken en Werkgelegenheid
bedroeg de omzet in de meubelindustrie in 2017 zo’n 1,16 miljard euro. Dit betekent een stijging van
6% in vergelijking met het jaar ervoor. Vooral de meubelproductie deed het in 2017 opmerkelijk beter
dan andere deelsectoren in vergelijking met 2016; er werd een stijging van 11% vastgesteld.
De meubelproductie voegde in 2017 voor 349 miljoen euro toe. [Työ-ja elinkeinoministeriön julkaisuja,
2019]
Volgende tabel geeft de omzet per deelsector weer:
2017
Vervaardiging van meubelen

Omzet (€1.000)
1.163.433

Kantoor en vervaardiging van winkelmeubilair

366.235

Vervaardiging van keukenmeubilair

358.254

Overige meubelbewerkingen

362.0932

Tabel 1: Omzet per deelsector (uit Työ-ja elinkeinoministeriön julkaisuja, 2019)
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Lokale productie
Finland telt in totaal 841 bedrijven die meubelen produceren. Ongeveer 86% van de ondernemingen
zijn micro-ondernemingen, met andere woorden bedrijven waar minder dan 10 mensen tewerkgesteld
zijn. [Työ-ja elinkeinoministeriön julkaisuja, 2019]
In volgende tabel wordt het aantal bedrijven weergegeven per deelsector:
2017

Aantal bedrijven

Vervaardiging van meubelen

841

Vervaardiging van kantoor en winkelmeubilair

154

Vervaardiging van keukenmeubilair

233

Overige meubelbewerkingen

443

Tabel 2: Aantal bedrijven per deelsector (uit Työ-ja elinkeinoministeriön julkaisuja,2019)

Volgens een lijst van Largest Companies vormen Martela Oyj, Unico Finland Oy en Puume Oy de top 3
grootste meubelproducenten volgens omzet in Finland. De omzet (x1000) bedraagt respectievelijk
€ 109.537, € 19.378 en € 12.946. [Largest companies by turnover Finland, 2020]
Province

Turnover in 1000 euro

Päijät-Häme
Uusimaa

227 116
146 693

Etelä-Pohjanmaa

106 140

Satakunta

101 896

Varsinais-Suomi

98 435

Pohjois-Pohjanmaa

83 345

Pirkanmaa

65 553

Keski-Suomi

54 502

Pohjois-Savo

36 563

Pohjanmaa

35 754

Pohjois-Karjala

26 175

Etelä-Savo

24 905

Kymenlaakso

15 496

Kanta-Häme

14 741

Kainuu

6 974

Lappi

6 188

Etelä-Karjala

4 165

Figuur 1: Kaart Finland omzet meubelproductie per provincie (uit Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, 2016)
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Bron: Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2019:2 - TEM Toimialapalvelu • Kevät 2019 - Toimialaraportit - Huonekaluala (http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161291/TEM_2_2019_Toimialaraportti_Huonekaluala.pdf)

Op deze kaart is de omzet (in 1000 euro) van meubelproductie per provincie weergegeven in 2016.
In de provincie Päijät-Häme is de omzet van de meubelfabrikanten het grootst.
Province

Number of units

Päijät-Häme

86

Uusimaa

175

Etelä-Pohjanmaa

127

Satakunta

39

Varsinais-Suomi

101

Pohjois-Pohjanmaa

61

Pirkanmaa

71

Keski-Suomi

48

Pohjois-Savo

38

Pohjanmaa

19

Pohjois-Karjala

22

Etelä-Savo

25

Kymenlaakso

16

Kanta-Häme

27

Kainuu

11

Lappi

26

Etelä-Karjala

13

Figuur 2: Kaart Finland aantal productie-eenheden per provincie 2016 (uit Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, 2019)

Op de kaart hierboven is het aantal productie-eenheden per provincie te zien in 2016. Hieruit blijkt dat
de provincie Uusimaa met 175 vestigingen de provincie is met het meest aantal vestigingen in Finland,
gevolgd door Etelä-Pohjanmaa met 127 bedrijven en Varsinais-Suomi met 101 vestigingen. [Työ-ja
elinkeinoministeriön julkaisuja, 2019]

Import & export
Internationale markt
Volgens een schatting van het Ministerie van Economische Zaken en Werkgelegenheid zou
de wereldhandel van meubelen jaarlijks met 5% toenemen. De meubelmarkt wereldwijd zou goed zijn
voor ongeveer 373 miljard euro.
De meubelproductie in Europa zou goed zijn voor ongeveer 100 miljard euro. Duitsland, Italië en
het Verenigd Koninkrijk waren in 2016 de grootste producenten.
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Wereldwijd wordt er het meest geëxporteerd vanuit China. De VS voert het meeste in. [Työ-ja
elinkeinoministeriön julkaisuja, 2019]

Import en export
In de volgende grafiek wordt de evolutie van export en import van Finse meubelen weergegeven van
1996 tot 2018.

Figuur 3: Finse uitvoer en invoer van meubelen (uit Finnish Forest Industries, 2019)

Volgens Finnish Forest Industries werd er in 2018 voor 186 miljoen euro aan meubelen geëxporteerd,
wat een daling van 1% betekende tegenover het jaar voordien. Finland voerde voor 778 miljoen euro
in wat een stijging van 8% is tegenover 2017. [Finnish Forest Industries, 2019]
Volgens het sectorrapport van het Ministerie van Economische Zaken en Werkgelegenheid
exporteerde Finland het meest naar Zweden, Rusland, de VS, Noorwegen en Duitsland.
Er worden vooral kantoormeubilair, wooninrichting en ander meubilair geëxporteerd vanuit Finland.
Het aantal keukenmeubilair is eerder klein. Als er op lange termijn gekeken wordt, kent de export
hoofdzakelijk een dalend verloop. Dat is onder andere te wijten aan de financiële crisis. De Finse
fabrikanten die kunnen opboksen tegen de sterke concurrentie, hebben enkel de middelen om
de binnenlandse markt te bedienen. [Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, 2019]
Tussen 2016 en 2018 zien we een zeer opmerkelijke stijging van de import. In 2017 steeg de invoer
met maar liefst 18% in vergelijking met het jaar voordien. Finland importeert voornamelijk meubelen
uit Estland, China, Duitsland, Polen en Zweden.
Op de volgende grafiek is de ontwikkeling van de invoer van meubelen per productcategorie in Finland
weergegeven (van 2012 tot 2017). Meubelen voor het interieur vormen de grootste groep
geïmporteerde meubelen.
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In totaal

Toimistokalusteet

Kantoormeubilair

Keittiökalusteet

Keukenmeubilair

Kotikalusteet

Woninginrichting

Muut kalusteet

Andere meubelen

Patjat ja muut
vuodevarusteet

Matrassen en andere
bedaccessoires

Kalusteiden osat

Meubelonderdelen

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, 2019

Designtrends
Het sectorrapport van Het Ministerie van Economische Zaken en Werkgelegenheid vermeldt dat
de kleuren die tegenwoordig in meubelen gebruikt worden een verschuiving vertonen naar
‘echte kleuren’. Al een hele tijd zijn wit, grijs en zwart vaste kleuren, maar nu is er meer sprake van
verschillende tinten. [Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, 2019]
Ook de marketingmanager van Skanno, een designwinkel in Helsinki, bevestigd dat er meer vraag is
naar kleur. Finnen willen, na de trend van extreem veel wit, nu meer een warme sfeer creëren.
[Interview 5, 2020]
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Vanuit twee Vlaamse bedrijven die momenteel exporteren naar Finland werd bevestigd dat
het strakke, moderne Scandinavische design nog steeds sterk aanwezig is. [Interview 2-3, 2020]

Consumentengedrag
Onderstaande grafiek geeft de resultaten weer van een grootschalig onderzoek. Er werd aan meer dan
2.800 Finnen gevraagd welke winkels en of website ze zouden verkiezen bij de aankoop van een nieuw
bed of accessoires. Volgens de voorzitter van de Finse meubelfederatie zijn deze gegevens heel
gelijkaardig aan deze voor de hele meubelmarkt. Wat volgens hem de meest verkochte producten zijn,
zijn sofa’s en bedden, die samen voor 60% van de waarde van de sector staan.
De top 3 ketens die de voorkeur van de consument wegdragen zijn: Asko, Sotka en Jysk.

Figuur 5: Waar een matras/ matrasaccessoires kopen (uit Interview 4, 2020)

Een belangrijke kanttekening die hier moet worden gemaakt, is dat het onderzoek over het hele land
werd gevoerd. Zo komt Metropoli volgens deze grafiek minder goed naar voor hoewel ze in grote
steden minsten even groot is als andere ketens. Metropoli Kaluste maakte de strategische keuze om
enkel in grote steden vestigingen te openen.
Finnen hebben duidelijk een voorkeur voor ketens in de lage prijsklasse. In de top 5 is slechts
1 middenklasse bedrijf (Isku). De andere 4 bedrijven hanteren heel duidelijk een zo laag mogelijke prijs.
[Interview 4, 2020]

Bestedingsgedrag
Volgens de regionale krant ‘Satakunnan Kansa’ besteedde de gemiddelde Fin, 300 euro aan meubelen
en 170 euro aan interieurproducten in 2018. Maar als het gaat om favoriete of unieke stukken zullen
Finnen er meer geld aan besteden. Een derde is bereid om een duur item te kopen als het aan alle
eisen voldoet. Consumenten onder de 30 jaar spenderen het meest aan meubelen, terwijl
de leeftijdsgroep van 45–59 jarigen het meest uitgeeft aan interieurdecoratie.
[Satakunnan Kansa, 2017]
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Trends koopgedrag
Ondanks de designtrends geven Finnen volgens de voorzitter van Finse meubelfederatie nog vaak
de voorkeur aan traditionele meubelen, meubelen die jarenlang meegaan en gemakkelijk zijn in
onderhoud. Volgens hem is Finland ook het land waar de Scandinavische trends het minst snel
zichtbaar zijn in vergelijking met andere Scandinavische landen. [Interview 4, 2020]
Toch wordt in de regionale krant ‘Satakunnan Kansa’ beweerd dat het consumentgedrag verandert.
Door het grote aanbod aan goedkopere meubelen willen mensen meer tijdelijke oplossingen en ook
de laatste interieurtrends volgen. [Satakunnan Kansa, 2017]
In het sectorrapport van het ministerie wordt verwacht dat in de komende 5 jaar ook
het milieubewustzijn steeds sterker naar voor zal komen in de sector. [Työ- ja elinkeinoministeriön
julkaisuja, 2019]

Distributie
Grote spelers
Aantal winkels
Volgens gegevens van Statista in 2018, had Indoor Group, met merken als Asko en Sotka, het meest
aantal winkels in Finland, zo’n 100 in totaal. Op de tweede plaats kwam JYSK (een Deense keten) met
74 vestigingen. De top 3 wordt vervolledigd door Isku met 71 verkooppunten. De Zweedse
meubelgigant IKEA had 6 winkels in Finland. [Statista, 2020]
Marktaandeel
In de volgende grafiek is het marktaandeel (in %) van meubel- en interieurdecoratieketens in Finland
in 2016 weergegeven.

= andere

Figuur 61: Marktaandeel (%) van meubel- en interieurdecoratieketens in Finland 2016 (uit Kauppalehti, 2017)
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Volgens een artikel in Kauppalehti bezit Ikea 23% van de markt, gevolgd door Indoor Group (Asko en
Sotka) met 13%. De derde grootste keten is JYSK dat een marktaandeel heeft van 8%. [Työ- ja
elinkeinoministeriön julkaisuja, 2019]
Stemma heeft in vergelijking met de andere ketens een relatief klein marktaandeel. Stemma heeft
immers geen winkels in grote steden. [Interview 4, 2020]
In hetzelfde Kauppalehti-artikel staat ook een tabel van de grootste
interieurdecoratieketens met het aantal winkels, omzet en procentuele verandering.

Omzet,€ miljoen

meubel-

en

Evolutie omzet, %

= andere

Aantal winkels
Figuur 7: Meubel en accessoire winkels 2016 (uit Kauppalehti, 2017)

In 2018 verscheen in de handelskrant ‘Kauppalehti’ een artikel dat Ikea zijn marktaandeel al 8 jaar op
rij ziet groeien. In 2017 steeg hun omzet met 3,9% en bedroeg de omzet in Finland € 357,2 miljoen.
[Kauppalehti, 2018]
Maar in februari 2020 bleek het groeipercentage van Ikea in Finland te stagneren. Zelf de winst daalde
in vergelijking met het voorbije jaar. [Kauppalehti, 2020]

Strategie ketens
Prijs
We zien dat naast Ikea, Asko, Sotka en Jysk het zeer goed doen. Wat opvalt is dat vooral bedrijven in
de lage prijsklasse de markt domineren. Asko, Sotka en Jysk (wat de winkels in Finland betreft - in
Denemarken hebben de bedrijven een ander profiel) en Masku zijn bedrijven die lage prijzen hanteren,
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maar de kwaliteit is dan ook minder. Isku behoort tot de middenklasse en Vepsäläinen biedt
hoogwaardige producten aan. [Interview 4, 2020]
Merken
Asko, Sotka en Masku werken bijna enkel met eigen merken. Isku veranderde de laatste jaren zijn
strategie en stapte over op het aanbieden van meerdere merken. Vepsäläinen biedt enkel
hoogwaardige designmerken aan, ook Kruunukaluste werkt met designmerken. Stemma is een keten
van onafhankelijke retailers en biedt, zoals Isku, brands maar ook veel eigen merken aan. De meeste
eigen merken bij Stemma worden in Finland geproduceerd, maar Stemma importeert ook vanuit de EU
en het Verre Oosten. De keten voert een centrale verkoop- en marketingstrategie.
[Interview 4, 2020]

Distributiekanalen
Volgens de Finse krant ‘Satakunnan Kansa’ worden meubelen en woonaccessoires meestal gekocht bij
traditionele winkels. Het gaat om zowel grote winkelketens als kleinere woonwinkels. Ook al gaf
de voorzitter van de Finse meubelfederatie in zijn interview aan dat kleinere zaken het steeds
moeilijker krijgen door de grote concurrentie van de ketens. In de krant wordt ook verwezen naar
de opkomende rol van e-commerce. Een kwart van de Finnen zegt in 2016 interieurproducten online
te hebben gekocht. De voorzitter van Finse meubelfederatie bevestigde die trend. Hij is ervan
overtuigd dat deze trend zich zal voortzetten, vooral bij de verkoop van goedkopere meubelen en
items die niet getest moeten worden. Hij is er ook van overtuigd dat er in Finland nog ruimte is voor
verbetering in de onlineservices. [Satakunnan Kansa, 2017] [Interview 4, 2020]
Ook in het eerder aangehaalde sectorrapport wordt bevestigd dat de opkomst van e-commerce in
meubelen leidt tot verandering van het belang van traditionele winkels. Volgens hen bekijkt
de consument de dag van vandaag, welke producten de fabrikanten online aanbieden en gaan ze
vervolgens naar de fysieke meubelwinkel. [Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, 2019]
Volgens Statista telde Finland begin 2020, 14 ketens in de meubel- en decoratiesector. [Statista, 2020]

België versus Finland
Volgens de exportmanager van Fedustria kent België al lang een zeer sterke meubelindustrie. In dit
deel van de studie wordt kort een aantal cijfers en trends tegenover elkaar gezet. (Om de cijfers in
de juiste context te plaatsen: Finland heeft ongeveer de helft van het aantal inwoners in vergelijking
met België.) [Interview 1, 2020]

Kerncijfers
De totale omzet van de meubelindustrie bedroeg in België in 2017, € 2,1 miljard, wat beduidend hoger
is dan in hetzelfde jaar in Finland, waar de omzet € 1,16 miljard bedroeg. In België werd die omzet
gerealiseerd door 804 bedrijven, wat licht verschilt met het aantal bedrijven in Finland die actief zijn
in de meubelindustrie (841 in 2017). De omzet in Finland steeg in 2017 wel met 6%, terwijl de Belgische
industrie een daling van 6% kende. De meubelindustrie in België stelde in 2017 zo’n 10.784 mensen te
werk. In Finland waren er dat ongeveer 8000. Het consumentenvertrouwen lag in 2019 in België op 13.7 terwijl dat in Finland op -4.1 lag. [Fedustria, 2018] [Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, 2019]
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Export en import
In 2017 was de export van meubelen uit Finland goed voor een waarde van 188 miljoen euro, wat
een duidelijke stijging was van 19%. De waarde van uitvoer uit België lag een heel stuk hoger met
725 miljoen euro, wat een stijging van 5% betekende.
Het invoervolume in Finland lag bijna vier keer zo hoog als de uitvoer. In 2017 werd er voor een waarde
van 719 miljoen euro ingevoerd, wat een stijging van maar liefst 18% was. In België werd voor
een waarde van 822 miljoen euro ingevoerd.

Trends in België en Finland
Zoals vermeldt in het sectorrapport van het Ministerie van Economische Zaken en Werkgelegenheid,
wordt Finland de laatste jaren meer en meer geconfronteerd met groeiende invoer uit concurrerende
landen met lage productiekost. Dit is volgens de exportmanager van Fedustria ook het geval voor
België. [Interview 1, 2020] [Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, 2019]
De Benelux staat, volgens de voorzitter van de Finse meubelfederatie, in Finland gekend om zijn
rijkdom en hoogstaande merken in meubelen. In Finland is de markt van hoogstaande merken veel
minder groot en de vraag ernaar is eerder klein. Ook de export manager van Fedustria geeft aan dat
de Scandinavische landen voor Belgische vaak een moeilijke markt zijn. Volgens hem ligt dat aan
de uitgesproken stijl en het feit dat consument er vaak lokaal koopt. Een andere reden is volgens hem
ook dat de Belgisch stijl vaak te dicht bij goedkopere concurrenten uit Oost-Europa aanleunt.
Een geïnterviewd Belgisch bedrijf dat hoogwaardige buitenmeubelen aanbiedt, geeft aan dat hun
afzetmarkt in Finland inderdaad zeer beperkt is. [Interview 1–3–4]

Finland versus Scandinavische landen
Dit deel is een korte schets van de globale situatie in de meubelsector in de andere Noordse landen.
Finland is het best te vergelijken met een gelijkaardig producerend land; namelijk andere
Scandinavische landen.
De volgende grafiek geeft de ontwikkeling van de meubelindustrie in de netto-omzet in
de Scandinavische landen weer.
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Figuur 7: Omzetontwikkeling in de meubelindustrie in de Scandinavische regio
(uit Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, 2019)

Globaal gezien kenden alle Scandinavische landen een daling van de omzet tijdens de financiële crisis
in 2009. Na 2015 hebben tekenden deze landen terug een lichte groei op.
Uit gegevens van het sectorrapport blijkt dat Zweden, het grootste Scandinavisch land, de grootste
meubelfabrikant is, als het gaat over het aantal bedrijven en werknemers. Denemarken heeft dan weer
het meest aantal grote bedrijven. Hiermee worden bedrijven in de klasse 49 - 249 werknemers en
bedrijven met 250+ werknemers bedoeld.
Denemarken scoort op nog een aantal vlakken goed in vergelijking met andere Noordse landen.
Het aandeel van de meubelsector in het bbp is er het hoogst met bijna 0,8%. Ook in vergelijking met
de andere drie landen zijn de Denen het meest arbeidsproductief. Als we kijken naar
de personeelskosten in de meubelproductie zijn die duidelijk lager in Finland dan in andere
Scandinavische landen. Maar ook in Denemarken is in de loop van de 21e eeuw het vervaardigen van
meubelen verplaats naar Oost-Europa of de Baltische staten.
[Työ - ja elinkeinoministeriön julkaisuja, 2019]

Opportuniteiten
De voorzitter van de Finse meubelfederatie en de exportmanager van Fedustria, beide met goede
kennis van de globale markt, geven toe dat de Finse meubelmarkt al grotendeels verzadigd is. Wat niet
wil zeggen dat er helemaal geen opportuniteiten meer zouden zijn.
Volgens de voorzitter van de Finse meubelfederatie zijn er op de Finse meubelmarkt veel ketens,
winkels met meubelen uit de lage prijsklasse en een aantal in de hoge prijsklasse. De markt met
meubelen in de middenprijsklasse is heel beperkt en is moeilijk te betreden.
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Door zijn werk merkt de voorzitter van de Finse meubelfederatie wel kleinere designshops steeds op
zoek zijn naar nieuwe partners met originele ontwerpen en producten. Laat dat nu net de sterkte zijn
van de Belgische meubelmarkt. Ook de voorzitter van de Finse associatie voor houtbewerking en
meubelindustrie is ervan overtuigd dat er altijd mogelijkheden zijn voor goed design.
Een belangrijke opmerking hierbij is dat het bedrijf over voldoende budget moet beschikken voor
de marketingstrategie. Enkel een sterk plan en voldoende promotiemiddelen kunnen leiden tot
een succesvolle betreding van de markt.
Een samenwerking met ketens zoals: Vepsäläinen, Kruunukaluste, Isku of Stemma is een goede optie,
daar deze bedrijven meerdere merken aanbieden.
De verantwoordelijke van de Finse meubelfederatie ziet ook opportuniteiten binnen de online
verkoop.
Veel bedrijven kunnen hun onlineservice nog verbeteren en/of uitbreiden. Volgens
de verantwoordelijke van de Finse meubelfederatie zal die stijgende trend zich ook de komende jaren
voortzetten. Zoals eerder vermeld, geeft hij aan dat de groei zich vooral bevindt in de categorie van
goedkope producten en producten die niet getest hoeven te worden.
Hij is ervan overtuigd dat bedrijven in de medium en hoge prijsklasse op deze trend zullen reageren.
Die bedrijven gaan zich dan focussen op kwaliteit, service en op alles dat online niet aangeboden kan
worden. Op die manier kunnen ook de bedrijven in de hogere prijsklasse groeien. [Interview 4–6]
Ook in het sectorrapport wordt de e-commerce gezien als een opportuniteit. Verder wordt in
het rapport vermeld dat digitalisering de mogelijkheid biedt voor het ontwerpen van bijvoorbeeld
‘slimme meubelen’. Tot slot ziet men het wereldwijde netwerk en de stijgende export als een kans
binnen de sector. [Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, 2019]

Uitdagingen
De uitdagingen voor Belgische bedrijven om te exporteren naar Finland zijn volgens de exportmanager
van Fedustria de relatief hoge transportkosten en de toenemende concurrentie uit de omliggende
landen.
Ook in het sectorrapport worden gelijkaardige factoren als bedreiging vermeld. Finland is logistiek ver
van de Belgische markt verwijderd. De wereldwijde concurrentie zorgt voor groeiende invoer en dan
vooral vanuit landen met lage productiekosten. [Interview 1]

Toekomst
Het sectorrapport geeft verschillende vooruitzichten in de sector. Trends zoals bevolkingsaangroei,
vergrijzing, schaarste aan hulpbronnen en digitalisering kunnen invloed hebben op
de meubelindustrie.
Volgens dit rapport gaat de vergrijzing en de bevolkingsgroei in de toekomst invloed hebben op
de vraag naar meubelen. Er wordt verwacht dat er vooral een toenemende vraag zal zijn naar
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meubelen uit landen waar meubelen in grote hoeveelheden geproduceerd worden, wat op zijn beurt
voor nog meer concurrentie zal zorgen.
Als de trend van verstedelijking zich zal voortzetten, zullen meubelfabrikanten van op maat gemaakte
meubelen en designmeubelen de mogelijke problemen van het wonen in beperkte ruimtes kunnen
oplossen.
Zoals eerder vermeld maakt de e-commerce zijn opmars in de meubelindustrie. Voordelen van deze
ondernemingsvorm zijn: een kleinere oppervlakte met meer voorraad, meer variatie en een groter
klantenbereik. Het nadeel is een daling van het aantal fysieke winkels, wat consumenten minder
de mogelijkheid geeft om de meubelen ter plaatse ‘uit te testen’.
De bewustwording van de consument rond de milieuproblematiek is een trend waar
de meubelfabrikanten in de toekomst kunnen op inspelen. Hernieuwbare materialen kunnen gebruikt
worden zowel in de productie als in de verpakking, wat zorgt voor minder verspilling van materiaal en
een efficiëntere logistiek. Trends zoals minimalisme en ecologie zullen meer en meer invloed hebben
op de meubelmarkt. Deze trend kan ook nog verder gaan tot bijvoorbeeld de keuze om geen meubelen
meer te bezitten, maar ze te huren. Deze optie is eerder iets van jonge mensen die bewust de keuze
maken om meubelen te hergebruiken.
Ikea had in 2018 zo’n proefproject in Amsterdam lopen. Bewoners van een nieuw woonproject konden
daar hun meubelen huren. [De Standaard, 2018]
Ook nieuwe technologieën zullen in de toekomst hun intrede doen in de meubelindustrie. Zo zou
een bed of matras die reageert op bijvoorbeeld snurken, tot de mogelijkheden kunnen behoren.
[Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, 2019]

Marktbetreding
De verschillende mogelijkheden om de Finse markt te betreden, vindt u op de website van
Flanders Investment & Trade (Zakendoen in Finland).
Wat specifiek de meubelsector betreft … uit de interviews kwamen volgende tips naar voor:
• Allereerst raadt de uitvoerend manager van Finse associatie voor houtbewerking en
meubelindustrie buitenlandse bedrijven aan om een agent die Fins spreekt, onder de arm te
nemen. Dit is volgens hem een succesvolle methode om de Finse markt te betreden.
Voor de samenwerking met een keten is het volgens hem wel mogelijk om rechtsreeks contact te
leggen (zonder tussenkomst van een agent).
• Maar volgens de verantwoordelijke van de Finse meubelfederatie wordt er steeds minder met
agenten gewerkt en raadt hij aan om ook kleinere winkels persoonlijk een bezoek te brengen.
Het vergt wel meer tijd en moeite, maar dit is volgens hem de beste aanpak en de grootste kans op
succes voor buitenlandse bedrijven.
• De twee geïnterviewde personen van de Belgische bedrijven, die al zaken doen met Finland, gaven
als advies mee om deel te nemen aan internationale meubelbeurzen in Europa. Deze manier bleek
voor beide bedrijven succesvol te zijn.
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[Interviews 2–3–4–6]

Bedrijfsinformatie
Importeurs/groothandelaars
Thomart Oy

Thomart Oy is een importeur van meubelen die geproduceerd zijn in goede sociale en ethische
omstandigheden. Ook de ecologische aspecten zijn belangrijk voor dit bedrijf.
Hakatie 2
40900 Säynätsalo
T +358 3 882200
info@thomart.fi
https://thomart.fi
Tenstar Oy

Tarmontie 2
15860 Hollola
T +358 3 877 460
tenstar@tenstar.fi
www.tenstar.fi
Eureka-Import Oy

Yrittäjänkatu 3
15170 Lahti
T +358 3 880 760
myynti@eureka-import.fi
https://eureka-import.fi/fi/
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Indecoria Oy

Itäkatu 1-5 C 113,
00930 Helsinki
T +358 40 240 8453
info@indecoria.fi
https://indecoria.fi
Anda Trade Oy Interiors

Een in 1990 opgericht interieurontwerpbureau en importeur. Het bedrijf vertegenwoordigt een aantal
internationale kwaliteitsmerken in Finland. De specialiteit is voornamelijk textiel voor thuis en in
de openbare ruimte. Maar ook meubelen, tapijten, lampen en andere interieurartikelen behoren tot
het assortiment. Het bedrijf is zeer gericht op kwaliteit en service.
Pietarinkatu 20 LH 1
00140 Helsinki
T +358 40 503 5055
anda@andatrade.fi
www.andatrade.fi/eng/index.html
Vallila Interior

Vallila Interior ontwerpt interieurtextiel voor de consument, maar is ook actief in project sales en
vertegenwoordigt meerdere designmerken in Finland.
Nilsiänkatu 15
00510 Helsinki
T +358 20 776 7700
vaihde@vallilainterior.fi
contact: www.vallilainterior.fi/pages/yhteystiedot
www.vallilainterior.fi
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E. Ahlström

Enkel voor restaurantaccommodaties.
T +358 10 3495 100
customerspalvelu@eahlstrom.fi
www.eahlstrom.fi

Grote ketens van meubelwinkels
Vepsäläinen

Vepsäläinen is een woonwinkel die actief is op 18 locaties. Dit bedrijf is leider in interieurdesign en
heeft een groeiende online-designwinkel.
Vepsäläinen Oy, flagship store
Juvankartanontie 11
02920 Espoo Finland
contact: www.vepsalainen.com/fi/ota-yhteytta/organisaatio/
www.vepsalainen.com/fi/
ISKU

Isku ontwerpt, vervaardigt en verkoopt meubelen en levert interieuroplossingen voor woningen en
openbare ruimtes. Het bedrijf produceert zelf in Finland en is actief in 16 verschillende landen.
‘Duurzaam ontwikkelen, verantwoordelijkheid, vakmanschap en kwaliteit’ behoren tot hun
basiswaarden.
c/o Isku Koti Oy
Mukkulankatu 19,
15210 Lahti, Finland
contact:www.isku.com/fi/fi/johto I www.isku.com/fi/fi/yritysmyynnin-yhteystiedot
www.isku.com/fi/fi
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Kruunukaluste

Kruunukaluste is een kleine meubelketen met kwaliteitsmerken.
Contact: www.kruunukaluste.fi/yhteystiedot/
www.kruunukaluste.fi/
Masku Kalustetalo

Masku biedt betaalbare meubelen aan. Het bedrijf staat bekend voor zijn grote selectie aan meubelen
die beschikbaar zijn over heel Finland.
Maskuntie 224
21250 MASKU, Finland
www.masku.com
JYSK

Jysk is een Deense winkelketen, die huishoudelijke producten zoals matrassen, meubelen en interieur
verkoopt. Jysk is de grootste internationaal opererende Deense retailer, met 2.800 Jysk-winkels in
52 landen. In Finland behoren de meubelen van JYSK tot de middenprijsklasse.
Pakkalankuja 6
01510 Vantaa
T +358 29 123 1850
yritysmyynti@JYSK.com
http://jysk.fi/
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Indoor Group (Asko and Sotka)

Indoor Group Oy is een toonaangevende leverancier van meubelen en interieurdecoratieproducten in
Finland en de Baltische staten.
Asko sinds 1918 actief in Finland, is een van de bekendste en meest vertrouwde merken van Finse
woninginrichting. Asko heeft 35 winkels en een online winkel in Finland.
De geschiedenis van Sotka, in Finland, gaat terug tot 1959. Naast het betaalbare en uitgebreide
productassortiment staat Sotka ook bij haar klanten bekend als een plaats waar het kopen van
meubelen gemakkelijk is. Sotka heeft 49 winkels en een online winkel in Finland.
Kuninkaalantie 19
01300 Vantaa
contact Indoor group + Asko+ Sotka: www.indoorgroup.fi/organisaatio_en.html
www.indoorgroup.fi/index_en.html
Stemma

Stemma is een keten die opgericht is door en eigendom is van particuliere meubelverkopers. De keten
heeft ongeveer 40 winkels in heel Finland en is een van de grootste die meubilair voor thuis verkoopt.
Stemma heeft haar product-, marketing- en logistieke operaties in eigen, centraal beheer.
Het competitieve productassortiment van Stemma bestaat uit een uitgebreid, hoogwaardig design en
vooral een binnenlandse contractinzameling.
Ahjokatu 13
40320 JYVÄSKYLÄ
T +358 424 896 600
www.stemma.fi
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Metropoli Kaluste Oy
Metropoli Kaluste verkoopt naast bedden en matrassen ook allerlei andere meubelen.
Salpakuja 2
01200 Vantaa
www.metropoli.eu/
IKEA

Deze Zweedse keten heeft vestigingen over de hele wereld. Het bedrijf richt zich op het aanbieden van
meubelen en woonartikelen die, meestal door de koper zelf, in elkaar gezet moeten worden.
www.ikea.com/fi/fi/
Martela

Martela is een van de Scandinavische leiders in de kantoorinterieursector. Naast innovatieve en
ergonomische meubeloplossingen ontwerpt en implementeert Martela verschillende
werkplekgerelateerde diensten.
Takkatie 1
00371 Helsinki
T +358 10 345 50
https://martela.com/

Speciaalzaken
Skanno

Skanno is een familiebedrijf dat al meer dan 60 jaar actief is in de designindustrie en topdesign- en
lifestyleproducten aanbiedt uit zowel Finland als andere landen.
Skanno biedt klanten een betrouwbare en veelzijdige service, zoals ontwerp van woningen en
openbare ruimtes, verlichting en gordijnontwerp en meetservices. Skanno verhuurt ook haar
winkelpanden voor privégebruik.
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Mannerheimintie 4, 2. Floor
00100 Helsinki Finland
T +358 9 6129 440
contact:https://skanno.fi/skanno/#yhteystiedot-ja-aukioloajat
https://skanno.fi/
Fasetti
Bij Fasetti vindt u Scandinavische designmeubelen en designverlichting van bekende merken als Ornäs,
Artek, Eero Aarnio Originals, Louis Poulsen, enz. Het assortiment omvat ook hoogwaardige
vintagemeubelen en vintageverlichting.
Pohjoisranta 2
00170 Helsinki
T +358 10423 1000
contact: www.fasetti.fi/yhteystiedot/
www.fasetti.fi
Boknäs

Boknäs is een Fins familiebedrijf, oorspronkelijk afkomstig van Helsinki. Ze hebben onder andere
winkels in Tampere en Vantaa. Hun assortiment bevat hoogwaardige interieur items.
verkkokauppa@boknas.fi
www.boknas.fi
Formverk

Formverk is een Fins bedrijf opgericht in 1990. Het bedrijf richt zich op internationaal en Scandinavisch
design. De eigen collectie wordt vervaardigd in Finland. In hun assortiment zijn producten te vinden
van Scandinavische merken als Hay, Muuto, Normann.
Annankatu 5
00120 Helsinki
T +358 10 4194780
info@formverk.com
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www.formverk.com
Voor voorbeelden van Finse interieur merken bezoek deze website: www.businessfinland.fi/en/whatsnew/news/2019/the-most-inspiring-Finnish-interior-brands-right-now/

Voorbeelden producenten
Artek Oy Ab

Mannerheimintie 12 B, 4. krs
00100 Helsinki
T. +358 10 617 3410
info@artek.fi
www.artek.fi/en/
Muurame Oy

Pikitie 2
15560 Nastola
T. +358 3 5522 500
muurame@muurame.com
www.muurame.com
Lundia Oy

PL 18
05820 Hyvinkää
T. +358 50 566 1155
verkkokauppa@lundia.fi
https://lundia.fi/
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Adea Oy

Lellavantie 12
61800 Kauhajoki
T +358 20 7288 620 - agent Benelux-landen T +32 486 357 429
info@adea.fi - agent Benelux-landen info@flow-interior.be
https://adea.fi/etusivu/
Pohjanmaan Kaluste Oy

Kalustekatu 7
61300 Kurikka
asiakaspalvelu@pohjanmaan.fi
T +358 201 450 500
www.pohjanmaan.com/?country_code=fi

Voorbeelden producenten kantoor- en winkelmeubelen
Martela Oyj

Takkatie 1, P.O.Box 44
FI-00371 Helsinki
T +358 10 345 50
export@martela.com
https://martela.com/
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Framery Oy

Patamäenkatu 7
33900 Tampere
T +358 40 723 9995
www.frameryacoustics.com/en/
Oy CHECKMARK Ltd

Hallipussi 5
76100 Pieksämäki
T +358 20 123 0700
checkmark@checkmark.fi - CEO: jari.moilanen@checkmark.fi
www.checkmark.fi
Haapaveden Puukaluste Oy

Allastie 4
86600 Haapavesi
T +358 8 4549 300
www.haapavedenpuukaluste.fi/yhteystiedot.10.html
www.haapavedenpuukaluste.fi
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Voorbeelden producenten keukenmeubelen
Novart Oy

Kouvolantie 225
15560 Nastola
T +358 207 730 730
kuluttajamyynti@novart.fi
www.novart.fi
Puustelli Group Oy

Teollisuuskatu 46
29200 Harjavalta
T +358 10277 6000
contact: www.puustelli.fi/projektimyynti/yhteydenotto
www.puustelli.fi
Topi-Keittiöt Oy

contact: www.topi-keittiot.fi/ota-yhteytta.html - www.topi-keittiot.fi/yritys/tehtaanyhteystiedot.html
www.topi-keittiot.fi/
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Mellano Oy

Kivistöntie 36
73100 Lapinlahti
contact: https://mellano.fi/yhteystiedot/
https://mellano.fi/
Meer meubelmakers zijn ook op deze website op gelijst:
www.suomalainenhuonekalu.fi/hakutulos?category=all.
Voor meer informatie en uitgebreidere lijsten of advies, neem contact op met het kantoor van
Flanders Investment & Trade in Helsinki.

Andere
Beurzen
Habitare
Habitare is het grootste meubel-, design- en interieurontwerpevenement van Finland.
Meer info: https://habitare.messukeskus.com/
Data in 2020: 25–29 november
ID Helsinki
ID Helsinki is een informatieve, effectieve en inspirerende vakbeurs over openbare ruimtes, kantoren
en werkplekken. Ze richten zich op commercieel ontwerp en contractinterieurs. ID Helsinki is de
toonaangevende vakbeurs in deze sector in Finland.
Meer info: www.idhelsinki.fi
Data in 2020: 7–8 september
SisLa
Professionele vakbeurzen voor interieurontwerp en handelaars in cadeauwinkels gezamenlijk
georganiseerd ten behoeve van de industrie en de binnenlandse handel.
Meer info: www.sisla.fi
messu@sisla.fi
Data in 2020: 9–11 september
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Tijdschriften
Avotakka: www.meillakotona.fi/lehdet/avotakka
Deko: kotiliesi.fi/kategoria/deko/
Glorian koti: www.gloria.fi/teema/glorian-koti
Meidän Mökki: www.meillakotona.fi/lehdet/meidan-mokki

Verenigingen/ organisaties
Sisustussuunnittelijat
Nationale vereniging van binnenhuisarchitecten.
Ledenlijst: https://sisustussuunnittelijat.com/suunnittelijat/
T +358 40 543 1022
info@sisustussuunnittelijat.com
https://sisustussuunnittelijat.com/in-english/
Ornamo
Finse associatie van ontwerpers. De leden van Ornamo zijn professionals in industrieel ontwerp, mode,
textiel- en meubeldesign, interieurarchitectuur, ambachtelijke kunst en textielkunst, evenals
designonderzoekers.
contact: www.ornamo.fi/fi/ota-yhteytta/
www.ornamo.fi/fi/

Bronnen
Interviews
1

Fedustria

Export manager
10/03/2020

2

Belgisch meubelbedrijf

Export manager
2/04/2020

3

Belgisch meubelbedrijf

Sales manager
18/04/2020

4

Tempur Finland
Finnish furniture trade association

Country manager Tempur Finland & Chairman of the
board, Finnish furniture trade association.
12/03/2020

5

Skanno

Marketing manager
24/03/2020

6

Association of Finnish Woodworking and
Furniture Industries

Executive Director
6/04/2020
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Disclaimer
De informatie die u in deze publicatie vindt is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat
stellen een beeld te vormen met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste
zorg verzameld op basis van de beschikbare data en documentatie op het ogenblik van de publicatie.
Deze publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid voor uw specifieke
situatie. Zij kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel of ander gespecialiseerd
advies. Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit verantwoordelijk gesteld worden voor
gebeurlijke foutieve vermeldingen, weglatingen of onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan
evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de interpretatie van de informatie in
deze publicatie. De verwijzingen in deze publicatie naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of personen
houden geen bijzondere aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige
verantwoordelijkheid zou kunnen teweegbrengen.
Datum van publicatie: augustus 2020
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