
Testmarked - Tyrkia 
Et globalt representativt marked 



Bakgrunn - Stresstesten i det tyrkiske markedet 

15.06.2022 

For å sikre at konseptet vårt var solid, vedtok Ballstad strategien "Gå sakte for å 
kunne løpe fort". Det tyrkiske markedet ble valgt som en målestokk for å teste 
hypotesen vår. 
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1. I Tyrkia foregår mer enn 80% av kosttilskudd salget 
over disk i apotek 

2. Tyrkia har svært lav nettoinntekt (BNP-PC: 9.700 
USD) og en befolkning på 82.000.000 

3. Landet har opplevd ekstrem høy inflasjon og 
valutakursvolatilitet. Produktet vårt har økt i pris fra 
TL 99 til 179TL i Tyrkia på ett år 

4. Det er ingen klar markedsleder i Omega-3 segmentet. 
Det tyrkiske Omega-3 markedet blir lett forstyrret av 
mange konkurrerende merker 

5. Tyrkiske forbrukere har svært lav tillit til e-
handelsprodukter i kosttilskudd segmentet dersom 
produktet ikke er tilgjengelig i apotek 

6. Kunder er ikke vant til abonnementsmodeller på 
kosttillskuddsprodukter 

7. Landet har svært strenge regler for reklame av 
kosttilskudd 

8. Norsk Sjømatråd har jobbet i Tyrkia i flere år – noe 
som har ført til sterk bevissthet rundt norsk sjømat 



Kundelojaliteten og merkevarebevisstheten er  
økende i det tyrkiske testmarkedet 

Av totalt solgte enheter pr. 2019 

• Abonnement 32% 

• Ikke-abonnement 68% 

• Sekundære kanaler 0% 

 

Av totalt antall solgte enheter pr. januar 2021 

• Abonnement 40% 

• Ikke-abonnement 30% 

• Sekundære kanaler (Ebay osv.) 30% 

 

• En prisøkning på 100% (i TL) fra 2018 til 2020 har hatt 

begrenset negativ effekt på abonnementet 

• Alt salg er kontantbetalinger ved bestilling eller 

levering, som betyr ingen kredittrisiko på fordringer 

• Pr. 2021/1 står månedlig tilbakevendende inntekt fra 

abonnement  (MRR) for +/- 30% av totale inntekter 
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Kundelojaliteten og merkevarebevisstheten er  
økende i det tyrkiske testmarkedet 

69% av alle kunder registrerer seg på websiden når de 

kjøper: 

• 69% registrerte brukere 

• 31% gjest (ikke registrert) 

20% av ordrene inneholder mer enn 1. produkt 

Gjennomsnittlig inntekt pr. bruker (ARPU) har vært stabil 

(inflasjonsjustert) de siste årene, da Ballstad bare har 1. 

produkt tilgjengelig i nettbutikken. 

Grad av gjenkjøp for abonnement 

• 48,90% kjøper en gang 

• 36,38% kjøper 3 ganger 

• 30,36% kjøper 6 ganger 

• 18,08% kjøper 9 ganger eller mer 
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18,08% kjøper 
9 ganger eller mer 



Nåværende virksomhet - effektivisert for vekst i Tyrkia 

Ballstad har i dag 5 fulltidsansatte som driver både den innenlandske og internasjonale 
satsingen. Med dagens operasjonelle oppsett er Ballstad i stand til å øke det månedlige salget i 
Tyrkia med 5-7 ganger før bemanningen må økes. De nåværende fasilitetene som brukes i 
Istanbul, kan takle en omsetningsøkning på 8-10 ganger dagens salg. Den tyrkiske bedriften er 
planlagt å fungere som et et hub for web utvikling/vedlikehold og generel driftssupport. 
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Ved å outsource logistik delen av arbeidet, kan 
omsetningen økes ytterligere med de samme 
fasilitetene. 

Å bygge en service- og support organisasjon i Tyrkia, 
sammenlignet med Norge, er svært gunstig når det 
gjelder å holde OPEX lav. 



Markedsføringskostnad vs vekstforhold 

Etter den myke 
lanseringen i Tyrkia har 
vi erfart hvilken 
markedsføring som 
genererer mest 
avkastning. 

Laveste MCPU 
(markedsførings-
kostnad pr. enhet) ble 
identifisert som 2 USD i 
2020 med en blandet 
markedsførings-
kampanje. (Detaljer som 
ikke skal avsløres) 

Markedsføringsbudsjett 
på USD 4.000 pr. måned 
genererer en 
bruttoinntekt på  
USD 14.000. 

Prognose: Det anslås at 
markedsføringen kan 
økes til USD 20.000 pr. 
måned før MCPU 
begynner å øke. 



Konklusjon: 
“Etter over 2 års drift og med mer enn 15.000 solgte 

enheter, derav 30% som abonnement og med minimal 
markedsføringsinnsats, bekrefter vi vår påstand om at 

det er et marked for vårt produkt i Tyrkia, ” 
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