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Kymen Yrittäjien maakunnallinen vuoden nuori yrittäjä -palkinto annettiin Emilia
Marttilalle
Kymen Yrittäjät on myöntänyt vuoden nuori yrittäjä 2015 -palkinnon Emilia Marttilalle, Lindo
Lifestyle, Kotkan Yrittäjistä.
Palkitsemisperusteita ovat yrityksen vahva asiakaspalveluhenkisyys ja aktiivinen kehittäminen. Lindo
Lifestyle on onnistunut kasvamaan haastavalla alalla, jossa asiakastyytyväisyys on erityisen tärkeää.
Emilia Marttila vie aktiivisesti liiketoimintaa eteenpäin.
Lindo Lifestyle
Lindo Lifestyle on kauneudenhoitopalveluja tarjoava ja alan tuotteita myyvä liike Kotkassa. Se on
perustettu vuonna 2009 ja vuoden 2015 alussa tehdyn muuton ja laajentumisen myötä yrityksen
nimi vaihtui RVB Beauty Clinic Kotkasta Lindo Lifestyleksi. Yritys työllistää yrittäjä Emilia Marttilan
lisäksi kaksi työntekijää.
– Laajentumisen myötä sain työkavereita ja olen oppinut esimiestaitoja ja johtamista, Emilia
Marttila kertoo. Hän harjoitti alaa Helsingissä muutaman vuoden ennen kuin muutti takaisin Kotkaan
ja perusti Lindo Lifestylen.
Lindo Lifestylessä on laajan kauneudenhoitopalvelutarjonnan lisäksi myynnissä erilaisia
kauneudenhoitotuotteita kuten meikkejä ja ihonhoitotuotteita. Valikoimasta löytyy myös
luksustuotteita kuten teetä ja suklaata. Myyntiin otettavat tuotteet valitaan tarkasti.
– Trendejä on seurattava aktiivisesti ja oltava hereillä uusien tuotteiden suhteen. Hyvä maahantuoja
on korvaamaton apu oikeiden tuotteiden valinnassa. Yrityksen on seisottava tuotteiden takana ja
pystyttävä myymään niitä hyvällä omalla tunnolla asiakkaille, Marttila toteaa.
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Kauneudenhoitoala on nopeasti kehittyvä ala ja asiakaspalvelulla on suuri merkitys. Palvelun
kehittämisessä tärkeiksi asioiksi Marttila nostaa asiakaslähtöisen palvelun, motivoituneen ja
toimivan organisaation sekä eteenpäin menevän liiketoiminnan.
– Pitkäkestoinen asiakassuhde on hyvä toiminnan perusta ja pyrimme siihen. Tavoite on luoda
asiakkaalle kokonaisvaltainen kokemus ulkoisesta ja sisäisestä kauneudesta, Marttila sanoo.
Emilia Marttila
Emilia Marttilalle päätös ryhtyä yrittäjäksi oli helppo, sillä hän oli nähnyt yrittäjyyttä jo kotona isän
toimiessa yrittäjänä. Kauneudenhoitoala oli Marttilalle luonnollinen valinta ja läheisiltä saatu tuki ja
kokemusperäinen tieto ovat auttaneet häntä yrittäjyydessä.
– Minulle tärkeää yrittämisessä on oma intohimo ja visio. Pitää olla uskoa omaan tekemiseen ja
omaan itseen, Marttila sanoo.
Marttila näkee yrittäjyyden vapautena toteuttaa ja kehittää itseään ja liiketoimintaa. Hyvä tiimi
sekä töissä että kotona auttaa yrittäjää jaksamaan.
– Omiin töihin on pystyttävä ottamaan välillä etäisyyttä, jotta asiat näkee selvemmin ja syntyy uusia
ideoita, Marttila muistuttaa.
Kymenlaaksossa on Marttilan mukaan hyvä yrittää. Kotka tarjoaa hyvät mahdollisuudet yrittämiseen
ja pienellä paikkakunnalla sana hyvästä palvelusta kiirii nopeasti.
Kymen Yrittäjien maakunnallinen Vuoden nuori yrittäjä -palkinto julkistetaan ja jaetaan Kymen
Yrittäjien maakunnallisessa yrittäjäjuhlassa Kotkassa lauantaina 17.10.2015.
Yritysinfo:
Lindo Lifestyle
Kotka, Kotkan Yrittäjät
Perustamisvuosi: 2009
Omistaja: Marttila Emilia
Päätoimiala: Kauneudenhoitopalvelut
Liikevaihto: 200 000
Henkilöstö: 3
Tärkeimmät tuotteet ja palvelut: Kosmetiikka ja hyvinvointituotteet, kauneudenhoito- ja
hyvinvointipalvelut
Lisätiedot ja kuvamateriaalipyynnöt:
Heli Pykälistö
tiedottaja
Kymen Yrittäjät ry
p. 044 094 4486
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