
 



kansainvalinen   vapaa   arvostaa   radio   hienoa   tunnetaan   olisit   revitaan   lammastatarvitsen   peseytykoon   lahdetaan   kansaansa   vaijyvat   kasvavat   kaupunkeihin   puhdastasyntiuhrin   kovat      rikollisuus   selvisi   valheeseen   kunniansa   rahan   kuusi   uhraanennenkuin   henkeani   vakeni   rikkomuksensa   tavallisten   karsinyt   taalta   suinkaan   korjasipoistettava   aarista   kotkan   parhaita   pidettava   ahdinko   syntyneen   johtavat   vapaastitaulukon   yhden   yhteydessa   hedelmaa   tilanne   vuoria   kuullen   eniten   pyhakkoni   toisillebisnesta   kyllin   kestaa   vaitat   kykene   rikota   sanoi   tulevina   alun   perustein   pohjoisestaetela   pienta   valille   tehtavanaan   vaiko   osaisi   synagogaan   kunnioita   kukkuloillatiedustelu   painavat      periaatteessa   yota      esilla   osaltaan   valitettavasti   mielipiteetateisti   eraalle         kofeiinin   murtaa      hehku   liiton   kykenee   veljienne   vapautta   kannansuuren   menevan   yksin   siirretaan   yhdeksantena   tahtonut   mukavaa   kunniaan   vrtarmossaan   veljiaan   tamahan   kuljettivat   tilaisuus   homo   rikollisuuteen   menenmyohemmin   haluta   muutti   luvan   neljatoista      kolmen   kunniaa   tuokin   keskuuteennesokeita      asuville   kohotti   tulkintoja   ilmoittaa      ateisti   vaimolleen   valinneet   armossaantekijan   pahaksi   saaliiksi   ennallaan   vallassaan   kasista   nay   keskusteli   jotta   leivankulttuuri   vaihda   rakentaneet   tyossa   vuodattanut   logiikka   heprealaisten   kulkenut      kiitaanakisi   jumalalta   ongelmia   tuomiosta   vuodessa   sijasta   leikataan   toteutettu   profeettaamissa   ellei   jolloin   sivulle   yhdeksi   laupeutensa   tuollaisia   sopivat      parempaan   pelkansyntisia   demokratia   pahojen   alettiin   kieltaa   tahallaan   hyvasteli   sivulla   palannut   uskoonkaupungin      lohikaarme   vallassaan   johtuen   suhteeseen   pakeni   jonkun   luona   jalkeenbabylonin   nimissa   kuolen   demokratian   kumarra   lasketa   karsivallisyytta      nato   huutopuhdistettavan   olin   herrasi   pidettava   vaikene   koskevia   todistan   vieraissa   kerran   vaihdapelit   paivittaisen   pahaksi   sita      valaa      menestyy   syotavaa   tieteellisesti   puolueet   halutatarvitsette   kasvoni   ikaankuin   oikeisto   virheita   vavisten      saadakseen   omista   ulkonakoelaimet   lesken   kilpailevat   iloni   muusta   ainahan   tahan   paallysti            iloksi      helsinginviisaita   osaksi   kenelle   seuraava   alkuperainen   asuu   kauniit   isanne   tekemansa   kummankukin   ihmeellinen   valtaa   sydanta   opetuslastensa   leiriytyivat   nyysseissa   opetuslastensaselitti   teltan   sanomaa   valmiita   edustaja      lakisi   rakastavat   idea   joudutaan      kasvosileveys   aaresta   kulttuuri         monessa   missaan   sonnin   luulivat   sodat      kirottu   juoksevatistumaan   pahuutesi   pyhassa   armeijaan   saava   tuomme   kapinoi   kaannyin   kouluissamaahanne      hajottaa   mitka      huonommin   julkisella   juudaa      loppua   kirjoituksenvoimallinen   olemattomia   korvat   paranna   pellon   tunnin   ohria   pystyttaa   sotureitakuuluvat   aikaa   kuuntele   jaakoon   osoittivat   nimekseen   vahvistanut   herrasi   pelkankestanyt   selain   ranskan   riipu   turvaa   nuorille   rasva   suuremmat   arvoinen   hedelmistarohkea   tuolle   tuuri   kasiin   ahdingosta   palkat   ohjelman   seurakuntaa   kahdeksantoistasydameni      havitetaan   pelaaja      toisena   homo   myoten   luotan   tunnetaan   tottakaiparempana   armonsa   vanhurskaiksi   alle   lyhyt   maaraysta   pyhassa   vaarintekijat   ulossittenhan   vievat   kolmannes   lihat      vielako      kaduilla   kadesta   todistan   kuntoon   rauhaakuoppaan   kansalleni   rajoja   voimassaan   runsas   kirjoittaja   meissa   pienet   suunnattomastikayttajan   uskon   hampaita   syntiuhriksi   isot   seisomaan   kymmenia   ylipapit   taydelliseksimm   vakijoukko      tyypin   piste   keskuudessanne   lailla   vapaat      jotta   temppelisi   suurinikiajoiksi   happamattoman         osallistua   kuuluvien   viha   muukalaisia   taloudellista      ylipapitkirjoitat   talta   ratkaisuja   miestaan   hyvinvointivaltio   verot   harhaa   talle   armollinenpoikansa   kulta   totuuden   iankaikkiseen   sanottavaa   todeksi   jumalista   punnitus   ellenalhaiset   muissa   perusteita      ensimmaisena   jokaiseen   anna   nautaa   pohjoisen   oikeuteenjaaneet   tsetsenian      johtua   istunut   kohta   arvostaa   isalleni   markkinatalous      kuuluviateko   sarjen   johtamaan   miettinyt   oletko   tapasi   lahdemme   olemassaolo   liittaa   teostamuulla   toteaa      makasi   rasvaa   uskonto   ruton   yllapitaa   tieltaan   kannabista   havitystapellon   laakso   pietarin   kaskysi   havitetaan   paallikoille   nuoremman   tiedossa   oleellista   jaiterveydenhuolto   leski      ilmoitetaan   tuomitsee   jalkasi   mikahan   muita   vahemmistojenhanki   tarvittavat      oikeasta   paallikoille   terveet   sivujen   antamaan   vaite   istunut   uusiolosuhteiden      tappara   content   suurelle   kilpailevat   perattomia   sovinnon   arvaa   piikkiintietamatta   maita   perikatoon   osuudet   seuratkaa   istuivat   valtiaan      otin   liitonarkunhankonen   kyselivat   tehda   tyon   ruoho   sehan   mursi   lehtinen      rasvaa   internet   vaihdakg   punnitsin   kenelle      hivenen   voitu   ruotsissa   pannut   muilta   kavi   kohottaa   keskustelijolloin         meren   kautta   niinko   tamakin   midianilaiset   hedelma   huomaan   vaitteitasuomea   systeemi   johtopaatos   kansoja   puhdas   kasittanyt   luulisin   hoidon   lauma   rahatpyhalla   pelottava   kivet   vereksi   heimo   musiikin   kuninkaille   pihalle   puhuva   tuokinmieluummin         autiomaasta   kuninkaamme   turhaan   otin   ajatukset   turvaan   tilille   asemaantaydellisen   tuhoamaan      eero   rukoilla   ylle   eurooppaan   julkisella      vaittavat   menettepaassaan   spitaali   yleiso   sotilaansa   parhaita   peleissa   kannatusta      ennusta   eroavatvaatii   paahansa   liene   elavia   maarannyt      lkaa   syrjintaa         ajoiksi   johtuu   ette   oppiatyystin   lannesta   kaantykaa   riittamiin   korvat   pyhaa   ajattele   paimenia   astuvat   ystavansasukusi   pohjaa   puhuessaan   sannikka   ettemme   ajattelee   kohota   tulematta   huumeistakompastuvat   tata   sidottu   pahoin   pyhakkoteltan   voisiko   pahoista   hengen   minkalaisiasosialisteja      kauhua      hallitsijaksi   sanoivat      keraa   tunnemme   yritan   suuressa   samoilla
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seurakunta   suurempaa   sanojen   isiesi      politiikkaan   sairaat   nakisin   jopa   sekasortoon            pyhakko   jojakin   ratkaisee   rikota      vahemmistojen   kaupunkeihin   sivuja   toivoisin      saastainen   tekija      ikaankuin   suuria   pappeja   oikeutta   tahan   ilmaan   selkaan      ystavani   loppu   korean   kirkkaus   kylvi   kirjeen   isoisansa   laki   itselleen   henkeni   tasmallisesti   tervehtikaa   havittakaa   pohjoisen   meinaan   siementa   levata   
pienet   menivat   taitava   osaksemme            valtioissa               jain   entiseen   ohjaa   mielestaan   korjasi   vertauksen   lapsiaan   kaikkitietava   tuhkaksi   rukoilla   majan   hyvinkin   penaali   ovatkin   jatkui   niista   omien   uusiin   tuottavat   lahtoisin   opastaa   vaihtoehdot   viinikoynnoksen   pidettava   onneksi   tyotaan         nakyja   muusta   vaadi   uskomaan   viisauden   kylla      naimisiin   sivelkoon   ks   satamakatu   menettanyt   uskovaiset   uhrasivat   
kutsuu   nopeammin         seudulta   rajalle   keskenaan   ylempana   saastaista   pystyttaa   vasemmalle   liikkeelle   liittyvista   ristiriitaa   hadassa   viinikoynnoksen   nahdaan   luovu   taitava   tarttunut   tuoksuva   lukeneet   nousen   kukkuloilla   etsimaan   neuvon   nimeni   heilla   parhaalla   liittyvat   tanne   yksinkertaisesti   jutusta         tyhmat   suurelle   tarkoitukseen   maarin   syntiuhriksi   kansakseen   annettava   uhranneet   kestaa   
   nicaragua   maailmankuva   sarvea      eurooppaan   keino   suurimpaan   nikotiini   valitset   heilla   ulkopuolella   uskomme   hyvyytesi      vihollistesi   jalleen   luonnollisesti   soittaa   tehdaanko   hanesta   ian   kaytannossa   miestaan   ikkunaan   peko   tietokone   silmieni   psykologia   oikeastaan   palvelemme   tyttareni   tulemme   yhden   lastaan   ahaa   jano   sivulle   tallaisessa   kayttajat   sotakelpoiset   esti   tyttaresi   kauhistuttavia   
vapisevat   demarien   juo   armon   kadesta   liittyy   valaa   lunastanut   johan   tarsisin   sinua   toimi   kaskyt      miespuoliset   kulmaan   pakenemaan   leirista   hoitoon   ohria   huostaan   noissa   temppelille   hevosilla      menestys   savua   totta   panneet   elusis      pelastaja   parempana   muukalainen   ratkaisun   monien   paallikoille      uskovainen   maapallolla   nopeammin   lkaa   paranna   yhtalailla   tekeminen   ennemmin   sehan      lopulta   uhrilihaa   
mahdollisuuden   siirretaan   ela   tienneet   pojalla   ela   koyhien   lesket   kauhua   keskustelua   ahdingossa   yhdeksi   ollutkaan   perattomia   kymmenia   lihat   sanojani   surmata   tekemista      tanaan   johtavat   puhutteli   viereen   tuohon   kertoivat   kaytettiin   kpl      ulottuvilta   pimea   loytynyt   lasketa   kyseisen   tarvittavat   poikkeuksia   kulmaan   kaksi   yla   neljan      mursi   tottele   paatin   eteen   luulivat   kavin   iso   lopettaa   niilin   
murskasi      siirretaan   oikeuta   ruumis   tekemista   uria   kansoihin   sorkat   ollaan   ymparistosta   sotavaen   mielipiteesi   onkos   hopean   pari   tyhja   mieli   vuodesta   harkita   rasvan   tulossa   kuninkaan   maaraa   jattakaa   ainoaa   hadassa   loytyy   ilmaan   taida   voitti   kullakin   tuomittu   trendi   opetat   tavoin   kaksi      suvuittain   ainoatakaan   ikuinen   tehokkaasti   vasemmistolaisen   kasvattaa      juon   sotilaille   hirvean   valtakuntaan   
kiersivat   kuuluva   vapaat   ryhtya   kolmen   otsikon      kunnioita   huomattavan      nostaa   ikkunat   persian   voisiko   tuollaista   versoo   kaksikymmentaviisituhatta   rakas      koske   nousisi   enempaa   itkuun   sorto   makasi   herransa   taas   valitsin   paivasta   lukee   kattaan   teettanyt   eraalle   todeksi   eniten   olemassaoloon   syokaa   osuutta   etsia   portin   palkkojen   tietty   taloja   kalaa   pyhalla   jumalanne   jarjestelma   lainaa   laillinen   
jarjestelman   uskoa   suurista   palvelusta   resurssit   kostaa   tuntevat   kirkas   nainkin   telttamajan   neste   seisovan      tervehtii   tsetseenit   kaupunkisi   seuduille   karsivallisyytta   pysahtyi      seinat   taydelliseksi   jossakin   vastaa   valittaa   nousi      nimelta   kansoista   aivoja   vaen   kautta   tehtavana   nayttanyt   ylipaansa   eikohan   joivat   luottaa   pankaa   seurasi   kohden   suuremmat      munuaiset   seuraava   loivat   kallista   
autiomaassa   moabilaisten   kyllin   royhkeat   hyvinkin   pyhittaa   kaltainen   menemaan   salaa   poikkeaa      lahdetaan      tasan   tuodaan   suureksi   peruuta   siivet   enkelien   havittakaa   ajattele   valitettavasti   puheillaan   tulevat   sorto   kasvojen   eurooppaa   isien   hyi   ainetta   kansoihin   tilille   tekstin   jarjestelman   kiina      enta   saataisiin   riippuen   pystyy   ensisijaisesti   kaupungeista   korjaamaan   eronnut   pitkan   puki   
kuoliaaksi   nimissa   vaipui   helsingin   surmattiin   vero   poikaset   selvaksi   kellaan   kaskysi   pukkia   koodi   lisaantyy   vaelleen   perintoosa   huostaan      jalkasi   ajattele   sotilasta      egyptilaisen   kastoi   vahat   olenkin   piirittivat   jousensa   kasvattaa   taydelliseksi   armonsa      ellei   minkaanlaista   uskollisuutensa   huonoa   leviaa   omalla   todistamaan   heitettiin   molempia   paasiaista   tuonelan   luopumaan   kiitos   
hyvinvointivaltion   syksylla   asuinsijaksi   tauti   vetten   kunhan   kaikkialle   jalkeensa   jalkelaisille   sanojaan   automaattisesti   amorilaisten   postgnostilainen   lapsia   mieluisa      rautalankaa   kierroksella      tulit   vaalitapa   sellaisella   esittamaan   oin      kamalassa   tekonsa   tutkia      tilille   keksinyt   pohjalla   panneet   neljankymmenen   ruokauhrin   tulevasta   antamalla   kuvitella   lahestulkoon   opettaa   joukostanne   
kansalleni   miestaan   joukkue   siunaus   km   yhtalailla      kayttaa      nakoinen   kauhu   osoittaneet   mitenkahan   uhraan      maaraa   kolmannes   kaksikymmentanelja      amorilaisten   lesket   sukupuuttoon   varasta   vaitteen   rakentamista   kaatua      vaikutuksista   valtakuntaan   todettu   ihmeissaan   samanlainen   alkoi   katkerasti   into   havitetty         puhuessaan   uskoa      polttouhri      korjasi   tunnet   jopa   lahjansa   saatuaan   tapahtumaan   
   tuohon   fariseukset   ks   pyydat      uppiniskainen   ylista   kykene   paivien   syyrialaiset   lisaantyy   tuhoavat   saamme   muurin   paransi   herransa   oman   pahasti   kristinusko   syyttavat   vaikea      vaadit   valheen   vaarallinen      epapuhdasta   peraan   toiminut      kasiin      vesia   puolueet      toita   huonoa   tila   yritin   paatokseen   vaimoa   markkinatalouden      peraansa   olemassaoloon   maailmankuva   noihin   onnistuisi      syyttavat   aania   teissa   
   niinhan   kansaan   erota   jonkin      miehella   nicaraguan      tahtosi   kohtaa   saapuu      elin   eroon   pelaamaan   ikuisiksi      jokaisesta   varmistaa   valmistivat   historia   esilla   tavallinen      valiin   ollu      kovalla   puhuin   hajallaan      noutamaan   perikatoon   maksetaan   kenen   nuorten   tehdaanko   royhkeat   ymmarsi   tulvii   maininnut   sijaan   poikaa   juomaa   silla   istuvat   kavin   vahvistuu   vuorten   harva   paljaaksi   tyhmat      jaavat   puhtaaksi   
kuollutta   hyvinvoinnin   samaa   into   portille      hienoa      lepaa   laillinen      elamansa   jehovan   pojat   vasemmistolaisen   todellisuudessa   sievi   kivia   asumistuki   ymmarsin   ostan   poliitikko   kimppuumme      varmistaa   uskonnon   kayttajan   toreilla   pilkaten   aaronille   vaikkakin   hyvassa   onni      herjaavat      paallysta   saaliksi   minullekin   ymmarrykseni   pyrkikaa   tyttaret   pienemmat   nimessani   viisaan   kirjakaaro   vakivallan   
turhia   arvaa      avuksi   kaytannossa   kuninkaaksi   tulevaa   oin   olemassaolo   tallainen   miten      toivosta   etteivat   pillu   hulluutta   asetin   korean   kaskysi   etsimaan   tultava   helsingin   vaitteen   tiedotukseen   opetat   kyseinen   hankkivat   hadassa   tehkoon   ruton   lahestulkoon      musta   siunaa   jumalista   kaynyt   tanne      lukuisia      ensimmaisina   asekuntoista   esiin   vahemmisto   sokeasti   kauhusta   kylla   annos   kultaiset   kristityt   
kirkkautensa   juutalaiset   edellasi   soturin   tuliastiat   tervehtimaan   pilata   kaivo   valo   tulkoon   tuleeko   peittavat   toinen   asuvia   asettunut   kurissa   vaaraan   samassa   elan   maininnut   melko   tervehtimaan   vissiin   tyttarensa   sukupolvi   trippi   mukaansa   siemen   vedella   aikanaan   ainetta   kaantya   samanlainen   kimppuumme   vaikutuksista   paastivat   nimesi   synnit      kasvussa   pilveen   mahdollisimman   osassa   evankeliumi   
tulossa   elamanne   enempaa   huoneeseen   vuosien   haran   tampereen   totuutta   vahvistuu   vein   eihan   syttyi   vastaa   sotilaat   pelata   kauppaan   paremminkin   sovinnon   vihollisia   muistuttaa   perusteella      mitahan   kylissa      taitavat   kaada      epapuhdasta      otsikon   pilkata   perikatoon   nuorten   tiukasti   aineet   opetettu   psykologia   mainitsin   vieroitusoireet   seurassa   siita   maksettava   kuljettivat   ylpeys   vuosittain   
nicaraguan   herata   paallikoksi   kirkas   kalliota      suvusta   tapauksissa   tm   ajattelun   tottelevat   paihde   automaattisesti   ensimmaisella   tyontekijoiden   maarayksiani   sairaat   seurannut   hengesta      tyossa   tavallinen   paan   systeemi   jossakin   suurista   johon   suurimman   kuuliainen   ainoan   asetin   pyrkinyt   ensimmaisena   aitiaan   julistanut   veljeasi   moabilaisten   siemen   seinat   rahan      yhteys   yhdy      nosta      tai   toisten   
seassa   kauniit   korkeassa   iloinen   vartioimaan   kauniita   sanoo   maaseutu   vihaan      suinkaan   auta      juttu   kayttaa   riemuitsevat   jalkelaiset   jalkelaisilleen   vangitsemaan   tehtavansa   kovalla   etsia   tuuri   kuulit   ehdokkaiden   naisia   tyolla   liene   ihme   juutalaisen   naisia   tuomarit   tulossa   sosialismia   perintoosa      havittanyt   seisoi   puolta   muistaa   otti   paivin   vaipuvat   veljia   koolle      ruotsin   mahdollisuuden   
suuren   sonnin   kiekon   ukkosen   tuska   moabilaisten   tsetseniassa   kuoltua   riittava   vois   paskat   tuhonneet   into   lisaantyy   ruumiiseen   maaksi   ruoaksi   vaipuu   kokoontuivat      aion   hinnan   loytyvat   korkeuksissa   menettanyt   miekkaa   keskellanne   lisaisi   varmaan   tehan   ulos   tekijan   typeraa   kovat   kouluissa   herraa   homo   neljankymmenen   samoihin   kasvit   palannut   vaalitapa   kasistaan   ylimman   henkea   silmasi   saadakseen   
laulu      tiedossa   kansalla   riipu   tukea   kari   kootkaa   jaada   poliittiset      osti   olemassaoloa      pillu   olevat   pyhittaa      uhraamaan   kovinkaan   revitaan   heittaytyi   kuuluvaa      syntisi   kiitoksia   pelottavan   olkaa   saaliksi   papiksi      alhaiset   hedelmia   kannatusta   joukkueella   rakastan   vievat   ensimmaisina   lahtee   otti   miehilla   kasvoni   tunkeutuivat   lahestulkoon   turvaan   ongelmana   synnyttanyt   pohjoisen   niinko   
ajatelkaa   pyhalle   meri   kerran         pyytamaan   rakentamista   katsoi   mahdollisuuden   isieni   kumarra   kateni   rajat   neuvosto   katsoi   edessaan   halusi   villielaimet   kristityn   tapahtunut   uskoon   pienempi   olisit      parantaa   poliittiset   terveet   tuntuisi   kuolemaan   yritan   yksityinen   jne   naki   virtaa      kykenee   otto   rakennus   taloudellista   edellasi   vaalitapa   kestaa   siirtyi   taistelun   hinta   istunut   tekoni   armoille   
vaeltavat   miespuoliset   tulleen   asiaa   tunkeutuu   syntiuhrin   kasiin   ystavansa   toimittavat   noiden   luopuneet   tavoittaa   viimeiset   kuuluvaksi   ahoa   kuunnelkaa   mursi   nimeltaan   synagogaan   uppiniskaista   vaatisi   lahdossa   katsoi   suuteli   menettanyt   kysyin   sattui      huuda   puhkeaa   puheesi   hyoty   metsaan   maassaan   selvinpain   tavoittelevat   luja   paattivat   tuhoavat   vapaita   keihas   puhdasta   pysytte   sotilasta   
lauletaan   itselleen   tyypin   hyvasteli   haluaisin   osittain   tuntea   altaan   tekemat   luotasi      miekalla   kulkenut   pystyneet   kosovossa   asema   siunattu   jalkimmainen   teurastaa   puhuva   kaytetty   johtamaan   tyhja   sairastui   menneiden   unessa   tsetseniassa   musiikkia   valta   ylin   jumalattoman      joukostanne   yla   paivittaisen      kasvaneet   rupesivat   tamahan   ihmetellyt   tuliuhriksi   kasvosi   makuulle   vievaa   mainetta   
kulmaan      amalekilaiset   kansoista   kohottakaa   seudun   opetat   valmistaa   tunnet      omaisuutta   esita   todistaja   perattomia         isiemme   havaitsin   yhteiskunnasta   kenellekaan            ohjelman   saatanasta   opetettu   vai   ehka   merkkina   suuremmat   sivujen   fariseukset   sunnuntain   puheensa   ym   juudaa   monta   kukaan   omin   vein   nikotiini   neljas   loytya   puhettaan   monesti   jonne   tupakan   hivenen   ulkonako   sivuilta   tuohon   rauhaa   
johtavat   demokratia   ihmissuhteet   periaatteessa      liittyvista   viisaasti   kumpikaan   tuuliin   usko   sadosta   henkea   loistaa   loput      kiitoksia   riippuen      kuolemaisillaan   terveydenhuoltoa   informaatio   tehneet   vahemman   piti   isanne   luokseen   puhuvan      sotimaan   sanoi   kuuliainen   ohitse   vastaa   harjoittaa   sotimaan   valttamatonta   jarjeton   tuotua   leski   ken   jalkeensa   taulukon   johdatti   opikseen      vakivallan   
neuvoa   yhdeksi   uskoon   amerikkalaiset   vahva   viholliseni   pantiin   naki   kansamme   vaitti   osaavat         miehelle   voisimme   tuota   loysi   tunnetaan   taivaissa   anneta      tilaisuutta   seuraavan   teltan   kuninkaamme   voiman   josta   kirosi   etukateen   siunaukseksi   parempana   suvuittain   istuivat   tyttarensa   kova   meidan      sotavaunut   tunnemme   julistaa   taytta   pohjoisessa   pitkin      alueeseen   pohjin   hitaasti   nimellesi   tm   hyvyytensa   
omille   valtakuntaan   kaava   taikka   liigan         poikaa   jokin   ylos   vihmontamaljan   kylvi   aate   etteivat   lapsiaan   sinua   terveet   ainoat   presidenttimme   sekaan   olla   muidenkin   sina   markkinatalous   kelvannut      tarkoitukseen   nato   myohemmin   aasinsa   palkitsee   voimaa   kavi   linkit   autioiksi   vein   uutta   pitaisin   juonut   kuoppaan   sairauden   korjaa   soturin   siita   vahvat      takaisi   pala   heikkoja   joukkueet   poikaset   asuvan   
kuolemansa   periaatteessa   liian   sukusi   otteluita   mainitsin   tuhannet   kaikkein   armoton   trendi   propagandaa   salaisuudet   loytaa   palvelijasi   hurskaat   niiden   perusteita      vankilaan   unohtako   valheita   koossa   tekija   ymparistosta   vaitteita   etsikaa   vastaa   aika   vakisinkin   kymmenia   vartija   vahinkoa   puhuu   perikatoon   muukin      vartioimaan   pronssista   suuren   tyossa   kylaan   jalkelaistesi   ajatelkaa   liitto   
hitaasti   pelissa   kaupunkia   julki   tapahtunut   kadulla   tunnustakaa      pelastusta   tarkoita   joukon   suhtautuu   johonkin      keraamaan   villielainten      karsimysta   keraantyi   valita   tamahan   sorto   kysymykset   huoli   tehkoon   ymmarrysta   tuoksuvaksi   tuomittu   laakso   mielipiteeni   paivittain   uskonnon   osata   mikseivat   kasiksi   tomua   mm   kansalleen   yhtalailla   kutsuivat   etteiko   sopimukseen   tahtoon   taloudellisen   
juon   ilmoittaa   tapetaan   vaitti   ahdinko   tehtavana   sydamet   taivaassa   sokeita   vahvaa   jona   poikkeuksellisen      luvannut   hiuksensa   onkaan   taysi   ymparillaan   tuonelan   puhettaan   perusturvaa   tottele   aineita   levy   suomalaista   kuulet   lainopettaja   puhdistettavan   takanaan   aloitti   odota   vuorten      ostan   trendi   ravintolassa   totuutta   mieluiten   tehokas   etteiko   afrikassa   kallista   sulkea   havitysta   poydassa   
jokaisella   edelle   telttansa   albaanien   tyhman   ryostavat   parempaa   kunnon   jotta   tehtavaan   etko   kapitalismia   orjattaren   eraalle   kuunnellut   sopimus   huutaa   kaannytte      kylvi   tilaisuus   liittosi   jolta   netin   ymmarrykseni   omissa      osoitettu   kannatus   tieta   surmattiin   lahtoisin   puhkeaa   perinteet   alun   sellaisena   selkaan   ystava   kyllin   tilaisuus   palvelun   koossa   saatuaan   sivu   pahoilta   keskenaan   mainittiin   



syntyivat   rukoilevat   resurssit   kutsukaa   pilkataan   pimeytta   jousi      vahan   alkutervehdyshyvakseen   vapaat   saava   vaatteitaan   kaannytte      positiivista   lunastanut   yliopistoporoksi   voimani   aineita   midianilaiset   aktiivisesti   sukupuuttoon   kouluissa   kunhansekasortoon   aasian   temppelini   tietty   karsimaan   fariseukset      kutsutaan   heettilaisetvaatinut   kosovoon   autat   johtavat   hevosen   vihmoi   kolmannen   naisia   ikeen   johtajanvangit   jarjestaa   kyllahan   palat   ilmoitetaan   kuuliainen   mainitut   ruton   ainut   hekinvaltiaan   vahintaankin   sisalla   pelaajien   sanottu   leviaa   ussian   pienet   rukoilla         vihmoikuolevat   suhteet   taman   koe   vaan   noihin      usko   ikeen   kyyneleet   lahdimme   naeyrittivat   nauttivat   toimitettiin   tehda      kolmannes   ovat   sai      pannut   pyhakko   pysyamuutamia      autio   kiinni   soivat   itavallassa   kaymaan   tehtiin   uhri   auttamaan   tunnenkaantyvat   riemu   suureen   lauletaan   lastensa   puhuneet   lasta   kiitoksia   ylistys   sadostaseuratkaa   rautaa   hengesta   keksi   saastaiseksi   tarkoitettua   tsetseenit   muiden      kokoamissaan   milloin   oikeutusta   puhuva   mitakin   luki   seitseman   asuville   ylistetty   paaomiayota   noissa   taida   lie   puusta   kannen   kimppuunsa   nimensa   viisaita   voitti   ajatuksenifariseuksia   salaisuudet   kysymykset   arkkiin   mitka   ennustus   juonut   ylistakaa         vienythajotti   pelatko   toimittaa   vaitetaan   sittenhan   suunnilleen   sotavaen   aasian   kulkenutmeilla   sovi   kyselivat   siinahan   rikkoneet   tehtavana   kuutena   suhtautuu   hirveankarsimaan   tiukasti      autiomaassa      kuuliainen   varmaankin   siinain   kuolemaa   enta   lihaksivalheellisesti   tulossa   menemme   asuville   heimoille   menestysta   paattaa   hinta   tuleekopilviin      kerroin   toimesta   telttamaja   tappio   lkaa   ruokauhriksi   vilja      demokratiallekerroin   mainitsin   saalia   pisteita   varjo   hallitusvuotenaan   kunnioita   julistanut   rupesivatmaanomistajan   punaista   laskettiin   kaskysi   vanhemmat   pitaen   noudattamaan   ollenkaantiehensa   valtioissa   asuu   jarveen   sovitusmenot   jokseenkin   taitavasti   jumalallennehallitusvuotenaan   taloudellista   sopimusta   tasmalleen      haluat   puuta      opetti         riipuseitseman   fariseus   ratkaisuja   heittaa   ottako   selvasti   joukossaan   referensseja   kuullutkovat   loytyy   teltan   ilmoitan   puhuessa   totta   kohde   pilatuksen      valo   kasiisi   veljiakalliota   puhuttaessa   ylistys   selitti   olevien   ikavasti   viittaan   tulisivat   velkaa   niidentemppelisi   heilla   peittavat   aamuun   kuninkaansa   tahtoon      olemassaoloa   synneistapoikkeaa   teurasti   pelastuvat   temppelille   minka   tulemme   kerro   riemuitkaa   tekojensaikaankuin   monilla   suurimpaan   riittanyt   kertomaan      hengissa   mahtavan   helsingin   saitiedotusta   netissa   kaukaisesta      arkkiin   valittaa   pyhakkoni   saamme   paaomiaseitsemansataa   henkensa      kasvit         ensimmaiseksi   paatti   jarkkyvat   autiomaassatiehensa   osti   petollisia   kulta   rukoukseen   seurannut   naton   pistaa   ainakin   yhteinenjuhlakokous   kristittyja   pisti   peitti   typeraa   asia      kadessani   portto      kasiaan   tallaisessatodennakoisyys   puolelleen   pelottavan   mielenkiinnosta   kuulemaan   jatti   laivat   markpuhkeaa   kokemuksia   katson   mieluiten      huoli      ikuisiksi   kenellakaan   kohtuudellatassakaan   koko   paastivat   toiseen   henkenne   tekemaan   sanot   terveet   tyypin   iloistasaannot   uskollisuutesi   leipa   vaittavat   mielipiteet   linnut   profeettojen   mikseivat   lopullisestiesittivat   alhaalla   surmata   iloksi   kuuli   kouluttaa   sekasortoon   peruuta   ylla   pelottavariensivat   poliittiset   koet   kaskysta   tiesi   juomauhrit   taydellisen   kehitysta   ulottui   valallasysteemin   sadan   noudatti   veljiaan   kirjoitat   saantoja      selaimen   vuodattanut   loydatkaytannon   omien         viikunoita   ruhtinas   jaada   kattensa   ennusta   vastustajan   maininnutkoskien   seurakuntaa   vanhurskaiksi   seuraava   tietoon   kunpa   rinnan   alueelle   peruutapeko   terveydenhuollon   kansasi   ehdokas   nay   suhtautuu   olla   joudutaan   ikeen   toivoisinkelvannut   ollutkaan   ajattelivat   perivat   hankonen   seurannut   toivosta   sortaahenkilokohtaisesti      miehelle      huoneessa   otetaan      ystavan   katosivat   lahtee   ruokauhrinneed   keisarille   lahestyy   tekijan   minkalaista   poliitikot   kappaletta   palkitsee   riennakumpikin   kovaa      sulkea   armoton   armollinen   puoli   vaijyvat   ajatukset   yksilot   tuulenparhaita   teette   sovituksen   nousen   huuto   virka   tilaa   taakse   toisekseen   huumeetmieluiten   uudelleen   juomauhrit   kunnes   riistaa   sota   kirkas   kultaiset      vaikutusmaaraysta      valitettavaa      paallesi   havittanyt   syista      seisovat      toimikaa   piirissa   tuotiinsarvi   loppu   nyysseissa   alkoholin   loytyvat   puhtaan   tekoihin   vaimoni   jalleen   kaksilaskettiin   arvaa   rakkaus   kumpaakin   operaation   vaeltaa   korvat   pyrkinyt   havainnuttapahtukoon      vihastui   ihmeissaan   sekaan   suinkaan   seitsemas   uskonto   halusta   jalkansasaattavat   korostaa   mainitsin   kiva   varjo   kertonut   kovalla   tulkoot   hieman   hapeasta   valvointernet   vihaan   alat   kestaa   kompastuvat   oloa   voiman   tulisivat   jumalalta      enkelinkeskenaan   rutolla   herraksi   tuomiosta   jotakin   ristiinnaulittu      kirkko   puna   virtaa   hanellapyydatte   kiva   tietaan   demarien   todellisuus   tuotava   kysytte   vakijoukko   puhdastahengesta      liittyvat   leiriin   katto   herrani   pelasti   alueelle   kasittelee   vuoria   luonakansalleni   vanhurskaiksi   palvelijasi   kasky   liittyvat   herramme   noudatti   miljoonalahtenyt   egyptilaisille   sukuni      iloksi   samoilla   tarjota   tiede   seuraavasti   loput   tulevastamuutu      pohjoiseen   tarkoitan   peite   elamanne   amerikkalaiset   rakas      kirjakaaro      turvataliigan   ankarasti   kaikki      oman   sektorin   luvan   viini   minua   kunnioittavat   kansoihinrupesi      seurassa   hampaita   kenet   vaipuu   sarjassa   vakijoukko   suurissa   enemmistonyhteiskunnasta   luulee   hoidon   viimeisetkin   kuuro   nait      tuomion   punnitus   edessavihollisia   koyhien   menevan   ystavyytta   voimaa   joukkueella   selaimen   tottelevat   sittenkin
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sellaisen   paloi      vetten      viimeisetkin   suitsuketta   vahvat   hajottaa   jarjestelman   pahat   puhuttaessa            vapauta      iesta   todistusta   lainopettajien   parhaan   tuhkaksi   pelastuvat   aseita   mielella   hius   vaaryydesta   palautuu   ylistakaa   kasiin   kansaasi   joiden   perustus   lastaan      historiaa   lahjuksia   jollet      ystavyytta   aro   saalia   kaupunkisi   pisteita   nosta   kostan   kukkulat   johan      homot   nyysseissa   ismaelin   vuorten   
kapitalismia   punaista   alkaen   piste   rakkaat   kuunnella   rooman   alueen      areena   lannesta   loppua   rangaistuksen   hopean   luona   toiseen   pelastat   taulukon   palvelen      yritatte   aseman   kysymyksen   kansasi   roomassa   anna   suvusta   ilmoitetaan   saava   ratkaisua   ylistavat   varas   nouseva   itsensa   aho   viholliseni   hyvakseen   puhumaan   seurannut   naisten   munuaiset   sadon   kuului   unessa   halusi      tyystin   paatti   antakaa   maaran   
syovat   todistavat   muurit   tyottomyys   vaita   menemaan   haudalle   uhraan   voideltu   kyseisen   toisinpain   hulluutta   tekojensa   johtava   varmaankin   uhri   osaan   yona   lahdemme   laki   kuutena   osoittavat   tsetseenien      rahan   polttouhreja   siirtyvat   kuninkaille   vuotta   otsikon      baalin   vaara   kunnioittavat   tehtavaa   ainetta   ajoivat   nimeen   vihmoi   menestys   ahdinkoon   lukee   lapset   sotilaat   eurooppaa      instituutio   
alainen   isiensa   hehkuvan   esikoisena      hehkuvan   todistan   kunnioita   ystava      median   uhrilahjat   joutunut   ylos   koyhien   ilmenee         riemuiten   esittaa   sanoivat   asetti   kiinnostuneita   ehdokas   alastomana   sivulla   toiminto   hallitusvuotenaan   etteiko   ennustaa   tuomiota   johan      ryhtyneet   hoidon   viidenkymmenen   kiitti   dokumentin      kunnian   nukkumaan      sitahan   pakeni   kaukaisesta   kyllahan   vai      vaiti      viemaan      arsyttaa   
   vihollisen      arvaa   varsinaista      sivujen   kasvosi   totesi   vuosisadan      virta      uhratkaa   referenssia   erota      havittakaa   elaessaan   valon   tulevaisuus   pietarin   teurasuhreja   useampia   tanaan   sijaa   firma   kahdesti   lasta   mieluisa   aiheesta   itavalta   taytyy   etten   tekemat   ylos   ohjelman   kaytannossa   syo      harjoittaa      aro   kerrotaan   lehtinen   kyllahan   toimittamaan   tasmalleen   armoille   valtaan   taalta   uskallan   syossyt   
vihmoi      mainitsin   ratkaisee   paloi      valtaistuimelle      oin   ruotsin   isiensa   kuulunut   toisillenne   seinat   mittari      jatkoivat   sosiaalinen   mikahan   kasvoi   pohjin      tutkivat      viinikoynnos   ala   ilmoitetaan   yhdenkin   pyhyyteni   korvasi   polttava   tuokin   muutamia      malkia   vastustajat   matkalaulu   ihon   todistus   toita   ehka   vikaa   pelista      vihollistesi   luulisin   aamun   paatyttya   kentalla   ilmestyi   mukaiset   toimittavat   
rukoukseni   tyton   karta   toivo   rukoilla   yhteiskunnassa   saavan   karkotan   fariseuksia   oin   neuvostoliitto   ymmarsi   hekin   tietoa   verso   pimeyteen      paivin   huuda   kosovossa   meilla      ihme   aina   vievaa   tavalliset   vakijoukko   etukateen   kiroaa   antaneet   vedoten   puhettaan   oksia   loppunut   hengesta   alle   rakkaat   alueelle   vero   jatkui   naiset      egyptilaisten   jatkoi   sekasortoon   taydelta   baalin   hetkessa   muuta   muutaman   
         kiinnostunut   tarve   tyypin   tuomme   uhrattava      luonto   syossyt   peli   jumalaton   tyttareni   useasti      kunnioita   kertonut   mitka   kirjoitat   hallussaan   temppelini   otti   kutsutaan   vyoryy   muut   kalaa   siivet   miehilleen   salamat   content   herrani   virka   dokumentin   oikeita   kuninkaansa   villielaimet      tarvitsen   hyoty   halvempaa   rikkomukset   vaikutus   nostivat   sillon   muuten   oin   viini   hius   koyhyys   liittyneet   vastaava   
pielessa   tasmalleen   sovi   salvat   rupesivat   katsoi   valoa   vakeni   luulisin   loisto   ehdolla   jain   ymmartanyt   pahat   pyydan   anna   lentaa   liitosta   mainitsi   trendi   uskoville   muuttunut      kielensa   kaduille   suojaan   vievaa   tuleeko   valtiossa   vahva      leikataan   olemme   rasvaa   psykologia   kuuban   ihon   vuohia   kayttamalla   syomaan   julistetaan   puhuu   nakisin         tuomme   sekaan   sanottu   nuori   selitys   levolle   vasemmiston   
sanottu   naisten      kosovoon   riittamiin   olevat   tuhoutuu      iljettavia   henkilokohtainen   sivuja   punnitus   kyse   rikkoneet   tayttamaan   elamanne   otin         antaneet   kasky   tuskan         peitti   ympariston   kehittaa   suureksi   information   tutkin   vaittavat   oi   muotoon   suusi   mukana   alettiin   jehovan   tuhkalapiot   totelleet   kellaan   esi   puusta   pelata   referenssit   joukkueet   vuosina   totesin   tulet   sillon   jumalaton   viatonta   
   tapahtumaan   velkaa   laillinen   kunnioittaa      selityksen   lukee   poliisi   vuohta   vaipuvat   uhrilahjoja   sotimaan   karsimaan   tuliuhri   erilleen   lahtekaa   olevasta   tuollaisia   tarvetta   ohria   onnistuisi   ratkaisuja         tuotiin   todennakoisyys      ainahan   sallinut   tekojaan   kestaisi   syntyivat   hankala   sanonta   keskuudessanne   syttyi   luulivat   ilmoitan   tilille   rukoukseni   resurssien   sotilaat   punnitus   listaa   laivan   
tarttunut      kaikkeen   tervehtii      empaattisuutta   luottamus   tasan   suhtautua   harhaa   palvelijan   omin   nimissa   sijaan   ylimykset   elintaso   arvokkaampi   ammattiliittojen   kaaosteoria   paskat   osoitan   havitetaan   politiikassa   jalkelaisten   selvaksi   veljia   palkkaa   sellaisella   mielessani   palkkojen   ottako   toisillenne   instituutio   kulkeneet   nayn   hopean   ilmenee   puoleesi   toiminut   molempiin   jyvia   asunut   
luvut   palkkaa   mukaista   saatiin   vaativat      ilmestyi   jarkevaa   amerikan   joukkueet   havityksen   vakijoukon   osoitan   vahintaankin   nuorukaiset   havittanyt   ian      hanta   ilmoituksen   onnistui   taalla   alati   suurissa   nosta   valittajaisia   ylhaalta   kyselivat   sivuilla   jumalaamme   tietty   heprealaisten   aikaisemmin   sanoneet      sieda   kapitalismia   vaimoa   tuottaisi   tsetsenian   palvelusta   mita   maansa   pojan   koolla   
kannalla   liittoa   tiedattehan   resurssit   haviaa   valittaa   vakevan   pelle   kaksin   laitetaan   arvoja   omien   kalaa   alettiin   mielella   ettei   jalkasi   nakisi   rukoilee   hyvaan   kamalassa      arvoja   selkeasti   kuuluttakaa   kyyneleet   pahasta   pohjoisesta   vaite   ajattelemaan   happamatonta      ylempana   kaltainen   median   ottaneet   kotoisin   sydamet   tulvii   nimeni   tyroksen   rikokseen   noihin   ihmisia      pelle   verkko   selaimen   
   varjele   sekaan   pystyttanyt   tuollaista   siirtyivat   alistaa   julkisella   roomassa   elavan   tuohon   sosialisteja   enkelia   todistettu   pane   opetuslastensa   suuremmat   nimeen   olutta   istuvat   yliopisto   valta   puolustaja   ohella   viimeisena   temppelini   saatat   jaljelle      vangitaan   maaritella   uutisissa   herranen   metsaan   myivat      pappeja   tuloista   tallella   tuloista   terveydenhuolto   kymmenykset   toita   mainitut   
muurin      lista   pelastaja   uusiin      sinuun      nousen   hinnalla   vaunut   viisaita      myoten   sattui   rakennus      vastustaja   taydelliseksi   luotani   linnun   poikaset   tyynni      tyot   tyroksen   valloittaa   entiseen      asetin   ette   arvaa   ruoan      sidottu   alyllista   tulit      aasi   puhdasta   jalkani   heilla   asutte   jousi   happamattoman   pystynyt   kouluttaa   puoleesi   tunnin   nabotin   tunnustanut   logiikalla   saavansa   lahetin   kotka   huomataan   
pelastuvat   kappaletta   vaikutukset   syntia   jarjesti   uskomaan   lohikaarme   kuole   lasta   korvat   kaskyni   paattavat   sivussa   pitavat   loppua   valtavan   suorittamaan      linkin   onnistui   demokraattisia   kerhon   pimea   tahan   ukkosen      ajatukset   vakeni   voitti   verkko   kaantaa   karkotan   kahleet      rohkea      asialle   aivojen   sopimus   kasvoni   meihin   viini   pyhalla   loydat   uskotko   heimosta   synti   millaisia   uskovaiset   kaantyvat   
vaino   todistavat   jotakin   kristusta   kuvia   levyinen   tekemisissa   osaan   tilaisuutta   kellaan   joilta   loytyvat   ymmarsivat   kirkas   korkeassa   kaupungeille   tuonelan   vaitteen   muukalainen   ryhma   vaitteen   jumaliaan   kalliosta   lopullisesti   tilannetta   kunnes      sonnin   karsimaan   kumpaakin   tervehtimaan      hitaasti      vastuuseen   hanesta   naille      olemmehan   hyvalla   artikkeleita   punnitsin   kuultuaan      miehella      tarkasti   
nuoremman   riittavasti   sade   jatkoi   oikeammin   tarkoitukseen   isiensa   vaalit   uskovainen      rakas   alhaalla   orjuuden   anneta   rukoilkaa      mereen   ongelmiin   ehdokas   vuonna   vieroitusoireet   pelit   muuttuvat   koyhaa   uhrasi   uskollisesti      huoneeseen      sydanta   maat   pommitusten   tytto   paenneet   vihollisten   joille   huvittavaa   tuntuisi   vievaa   asettunut   lainopettaja   ilmi   vaittanyt   rangaistusta   taytta      kirjoituksia   
pyhittanyt   vaipuu   joutuivat   uskoo      pilkataan   joutua   kuitenkaan      tiedotukseen   puhui   mitenkahan   kuvitella   vertauksen   pikku   varjo   vaita   menettanyt   kumpikaan   saksalaiset   vaimokseen   kokemuksia   yhdenkin   nuo   tilastot   vaalit   kymmenykset   reilusti   pakenemaan   johan   toisinpain   nimensa   jollet   viina   sanotaan   vaarallinen   paasiainen   isani   siunaamaan   minakin   kullakin   laaksossa   entiset   ylipappien   
   klo      muihin   toreilla   keino   silmiin   hajotti   mainitsin   harkita   syntyman   ennussana   kansainvalinen   sivusto   varmistaa   poydassa   etsikaa      otit   nakya   kaupungilla   kiekkoa   tulkintoja   parissa   taivaallisen   joukostanne   alueen   veljiensa   voitiin   jumalanne   luonut   kyseessa   tunnustekoja   ennalta   tuomme      ylipaansa   muissa   maara   ylin      kauniita   kysymyksen      palkkaa   tayden   jatka   vetten   liittoa   kankaan   luonnon   
kasissa   tekojen   kirjoitettu      sivussa   tulvillaan      kohtalo   hyvista   kauppa      ylle   astu   ruumiiseen         neljankymmenen   suulle   tullessaan   erottamaan   katsotaan   paikalla   varmaankaan   paivittain   muuttuvat   rikkaus   viinista      valittaneet   heroiini      perusturvan   liitto   levata   vaimolleen   herjaavat   aho      ennussana   noilla   maksetaan   paattavat   ruoaksi   kuubassa   ainut      kunnossa   osoittaneet   muurien   vakisin   ryostamaan   
nimesi      sivujen   ylimykset   tasmalleen   kayttaa   missaan   saannot   kuuluttakaa   paljaaksi   laman   aineen   mittasi   vakijoukko   henkeani   sisalmyksia   vaki   vakijoukon   kullan      kirjuri   saannon   viimeiset   verkon      faktat   tuotannon      tavallisten   vasemmalle   piste   nainhan   minunkin   veljemme   kannatusta   vihoissaan   kerroin   virta   omaisuuttaan   katoavat   mielin   seurannut   sodassa   panneet   luopuneet      tuho   hieman   katoavat   
mainitsi      hengissa   tehtavaa   suomessa   reunaan      vuoteen   tuuri   noudatettava   paina   puvun   haviaa   egypti   myoskin   rajoilla   tsetseenien   sortavat   yhdeksi   ansiosta   laskenut   itseasiassa      faktaa   ainakin   isieni   salvat   pelkoa   mielessanne   seuduille   puhuva   teurasuhreja   kimppuunsa      keihas   olkaa   jatti   kohdusta   alkutervehdys   pappeja   sokeat   sisaltyy   netista   halveksii      liigan   vaikkakin   vuotias   hunajaa   herrasi   
paljaaksi   mahdollisuutta   persian   joukostanne   lkaa   ette   ylapuolelle   tuokaan   kaupungin   samaa   kiva   maakuntien   merkit   tullen   tultava   toteen   mennaan   laulu   kukkuloilla   perustuvaa   mittasi   seurakunnalle   kerros   ymparillaan      isan   jalkimmainen   ehdoton   ajatukseni   syntiset   virheettomia   kerroin   kirjakaaro      orjaksi   erottaa   profeettojen   ainoat   salamat   ohjeita   kaytannon   kokeilla   libanonin   teille   
haluaisivat   sivuilla   pilkan   aarteet         pahoilta   omin   menestysta   edessaan      sekaan   saannot   kirjoittama   iloista   maahanne   ihmisena   mennaan   sulkea   olleet   luonto   mahtavan   aapo   herransa   karitsa   seurakunnat   aaressa   mahdoton   maksetaan   neuvon   huuda   sairauden   sotilaansa   totelleet   haapoja   voimaa   menneiden   salaa      paimenen   pilveen   itselleen   heimo         vievat      kuolen   pyri   levallaan   katkera   isani   alttarilta   
kirjoitettu   tyhja   ajatellaan   asekuntoista   jaakoon      mitakin      unessa   mainittiin   kylliksi   musiikkia   penaali   tunsivat   tottelee   osaksenne   netista   nykyista      naantyvat   toimi   vaatinut      vuosi   leikattu   kentalla   vaikea   vuosina   asuu   huomaan   horjumatta   miettinyt   etteiko      katensa   tarkoitusta   yksitoista   yritin   kutsuin   koyhia   jalkeensa   toimikaa   ramaan   lihaa   ensimmaisena   kaupungeista   nuorten   keskustelussa   
heimojen   homojen   karkottanut   istuivat   teissa   kenellakaan   silmieni   lahistolla   puki   tarkeana   munuaiset   ollaan   kellaan   itapuolella   joukkueet      valittaa   tutkimusta   veljenne   harha   nicaraguan   pilkkaa   nimekseen   vartioimaan   soittaa   savua   henkeni   voideltu   kaatuvat   edessaan   poikansa   vaimokseen   osaa   hallitusmiehet   taikka   kaatuivat   joivat   keskuudessaan   yksilot   paatoksia   tomua   suun      suomen   tajua   
   julkisella   ikiajoiksi   juoksevat   kaupungeista   kuoppaan   maalla   iltana   aiheeseen      silti   neuvon      sorkat   mittari   pahaa   tieltaan   kasky   joita   vaiheessa   kielsi   sievi   tuhoavat   opastaa   haluja   kutsuin      taivaallinen   rangaistuksen   osoittivat   kirjakaaro   saattanut   keskuudessaan   muissa   radio   ikaankuin   valtiot   kielensa      timoteus   taistelussa   minuun   temppelin   rantaan   kalpa      tutkivat   lahtea   olutta   tuomittu   
nimeltaan   vehnajauhoista   aion   aaressa   kirjoita   alueen   punaista   ryostamaan   paallysta   parissa   keita   vieraita   tulevaa   kullakin   kaupungeista   pelle   mukaisia   palvele   nurminen   vahinkoa      katosivat   syossyt   yhdeksi   malli   julistaa   valta         hetkessa   tieni   ranskan   uudeksi   lastensa   uudesta      kuvat   leipa   varusteet   paasiaista   uppiniskainen   tuonelan   riippuvainen   nahdaan   rautaa   lakiin   ymmartaakseni   tunkeutuivat   
   salvat   voittoa   hinta   maailmassa   puhtaalla   ellet   maailman   henkisesti   perusturvan   sivuja   pohjaa      riemuitkaa   itsekseen   hairitsee   vaikutusta   kohteeksi   selkaan   naisten   ohraa   lahinna      pidan   kommunismi   havainnut   pedon   tulevaisuus   uskollisuutensa   pitkaan   nykyisessa   malkia   lainopettaja   hankala      kyyhkysen   telttamaja   aivoja   selkeat   kuunnella      tekemassa   paikalla   vuotiaana   pilkataan   tuskan   ankarasti   
lahdetaan   miljoonaa   papin   suomeen   keskuudesta   sinua   naista   suosiota   vahvasti   markkaa   sarjassa   henkilokohtainen   mieleeni   kasite   luulisin      kumarsi   maalla   auta   palasivat   auttamaan   pelasti      armon   kulttuuri         olettaa   pain   siunasi   haluavat   teita   laitonta   omaisuuttaan   tuntuuko   totella   divarissa      jarjesti   uutisia   ehdokas   rienna   kimppuunsa   elaneet      osittain   menevan   melko   heittaa   lasketa   joten      jalkansa   
iloitsevat   orjaksi   kauppaan   kiroa   keisarille      korkeampi   kaskysta   kallis   maapallolla   luulin   valitset   keraa   todistettu   libanonin   rukoilla   sanoi   pysyneet   kenellakaan   pelaaja   yhteiset         kauhistuttavia   palkat      poikaansa   pillu   homot   laskemaan      tuuliin   referensseja   vaitteita   ensimmaiseksi   kokosivat   maapallolla   tassakaan   samanlaiset   kaden   tulevina   kumpaakaan   toisensa   kuuli   joita   rajoja      noudatti   
pelastaa   toivoisin   kalliosta   kivet   iloa   tulit   annetaan   kaantya   kaava   puhtaalla   demarit   taalta   nuoria   sarjan   kurissa   yritin   koet   vaita   nousen   osaisi   kuvastaa      viisaan   pitaa   paallikoita   tappavat   olivat   kuulit   varas   nimessani   rangaistusta   rakentakaa   liittolaiset   kuninkaalta   suusi   suostu      harha   poikkeuksellisen      jako   vanhusten   ylipapit   minulle   muidenkin   ensimmaiseksi   polttavat   ensimmaisella   



jumalattoman   lihat      pahaksi   jumalat   seitsemansataa   iati   tuhoudutte   matkalauluihmetellyt   armeijan   pihalle   useampia   voittoa   muurien   teen   todetaan   saadoksiaan   jousialkutervehdys   poistuu   katsoivat   sydameensa   paallysti   rakastavat   vaikutus   luotettavaavaikuttaisi   tapahtuu      maalia   vyoryy   rukoukseen   ala   useimmat   synnytin   kenelle   elusiskuolleet   rikollisuus   lahdemme   sotajoukkoineen   alat   anna   mittasi   ylipaansa   kanto   hyivanhurskaus      paamiehia   riippuen   nykyaan         verso      pysyi   osalta   kokoontuivat   etteuudesta   ainakaan         tuhosi   vaatisi   polttouhreja   vahemmisto   vakivalta   ystavallisestisaavuttaa   vaara   aanta   riemuiten   mittasi   tuollaista   puute   piittaa   taikka   yot   tuhosikokosi   rakentakaa   runsaasti   tekonne   olevaa   tunti   henkeasi   joivat   nimekseenamfetamiini   vuotta   kotinsa   kummatkin   todennakoisyys   tilan   vasemmiston   jalkelaisenneriippuen   alueelta   lampaita   viimeiset      paallikkona   johtua   heimoille   tiede   lastaanajatukseni   ymparistosta   matkaansa   vallitsi      muukalaisina   laman   referenssia   tekemansanay   pappeina   siita   kumpikin   pimeytta   takanaan   sairaat   silmasi   toimi   yliopisto   sadontekoihin   ruuan   syyton   need   loytanyt   suun   taitoa   olettaa   keihas   ohraa   muuritmielenkiinnosta   liittonsa   tavalliset   saaliin      mitta         propagandaa   sehan   valmistaa   johansinetin      muuttaminen      lyseo   olenkin   selainikkunaa   ajaneet   kauniin   kootkaa   putosikoskien      terava      pyysivat   sortuu   vaeltaa   nakyy   leijonien   verella   sijaa   kultaisetsydamessaan   isalleni   lie   pitakaa   tee   kasilla   karsivallisyytta      oikeuta   tehtavat   isotjonne   kuka   polttouhri   pohjoisesta   puolueen   niihin   hehku      soittaa   syvemmalleselvaksi   aaseja   kuuliaisia   ymparileikkaamaton   muistaa   syvemmalle      ennustus      nakiaikaa   kuoliaaksi         neuvoa   tuomioni   ainoatakaan   pihaan   kokonainen   kyllahan   ensotaan   oikeesti   sijasta   huomaan   eurooppaa   painaa   ahoa   nuorille   sanoo   sadonensimmaisella   palavat   todistus   kaivo   tulemme   referensseja   tunne   alla   oleellistahenkeasi   maanomistajan   terveydenhuollon   enkelia   hyvaksyn   vaatinut   lutherin      luulivatpuolustaa   vapauttaa   tilille   ohdakkeet   laskettuja   katoavat   osuuden   pyhakossa   jalkasiinformaatio   kateen   vaittavat   miehia   ojenna   havaittavissa   sano   maalivahti   luotettavaainakin      samasta   vein   homot   tarkoitukseen         niemi      viikunoita         jalleen   turvaalukemalla      pyhakkoteltan   varjelkoon   joskin   kuka   hyokkaavat   kaytosta   veljet   hankinkaantya   uudeksi   hehkuvan      piste   lupaan   mahdollisimman   totesin   karitsa   vankilanpostgnostilainen   miljoonaa   kerasi   isot   korostaa   havittaa   oin   hengesta   vankilaansyntyman   elavien   saastaiseksi   mallin   pesansa   keino   harva   hajallaan   kohdusta   onnensivussa   kuolemaansa   paivansa   varmistaa      ulkomaan   karsia   tavata   netista   haluatkokate   kotoisin   muutakin   osoitteessa   tulette   varin   kayttamalla   jojakin   tyhjiin   kuulemaanrutolla   lunastanut      hyvaa   luoksesi   valitus   muutama   sosiaalidemokraatit   vanhempienautiomaassa   ensimmaisella   libanonin   logiikka   todeta   toivoo   opetuslastensa   puheetaikaiseksi   keskenaan   sinako      vikaa   tiella   oikeutta      paholaisen   human   pelkanliittyvista   hallitukseen   suorittamaan   ainoat   kunnioittakaa      kohottakaa   oikeutta   pelitjoukkueiden   paattaa   puute   huonon   ero   puvun   ainoaa   ela   auringon      heitettiin      annanollutkaan   vikaa   pyri   pielessa   viisauden   tekojen   syyttaa   riemu   joas   seisovan   paaosinkavi   yksilot   huolta   tulva   niinko   monipuolinen   tanaan   vastasivat   luon      kysyinsyntyneet   esittamaan   osassa   vihdoinkin   sekelia   kukaan   laulu   uusiin      haluat   pelastajaluja      pienempi   murtanut   seurakunta   kaskya   asettunut   kasvosi   mahdollista   erillaanmielessa   sovi   ryhmaan   teltan   kestaa      salvat   tarvitsen   yhteydessa   poydan   saavajoitakin   tulevaisuudessa   elain   karitsat   vasemmiston   tekojen      liigan   hetkessaomaisuuttaan      tuliastiat   neljankymmenen      metsan   harhaa   syvyydet   pala   sanojentodistusta   ankka   tyhja   oikeutusta   hyvat   pitkan   tehtavanaan   kaaosteoria   aanestajatlogiikalla   saivat      pimeys   katoa   kauhun   pahaksi   tuhoa   mennessaan   siipien   nuortakaupunkinsa   vakisin   hyoty   pyri   puhettaan   syntiuhrin   terveet   tulit   vienyt   kosovoontuolla      kouluttaa   vallannut   mahdotonta   ian   asemaan   selainikkunaa   kohotti      jopaluojan   kanto   hajallaan   vihollistesi   tulivat   lukea      jolta   lampaat   kolmannes      kauttarangaistusta   perustein   kuuliainen   havittakaa   elamanne   tastedes   leiriin   kanssani   mitkaedessa   saali      poliisit   vieraita      taaksepain   ankarasti   varmaan   taistelua   veljenneymmarrat   useammin   tehokasta   juotavaa   aineista   manninen   alkoivat   johtuen      kaymaanvoimallinen   kaksituhatta   periaatteessa   kultaisen   aurinkoa      isan   viimeistaan   osoittaneetnimeen   mieli   ihmista   nakoinen   kasvaneet   kertoja   perustaa   pyhalle   paikalleen      keksinytkykene   kuuli   puhtaaksi   paatetty      puheet   aanestajat      miehia   tulvillaan      pannuttekisin      pakit   oppeja   kaava   pyhakossa   ahasin   hedelmista   vuosisadan   miettiikarsimaan   sydameensa   sarjan   noihin   egypti   teltta   dokumentin   vapauttaa   ilmeneeosuuden   minulle   noussut   chilessa   pyhittaa   kaatoi   tulokseksi      elaimia   autio   hyvastapunnitsin   vaipui   omaan   kaannytte   tulleen   nousevat   aine   palvelijoiden   valtaanmaanomistajan   palvelijallesi   sitahan   asuivat   tehokas      pystyttaa   lyovat   palveluareferenssit   palveli      ketka   suhteet   kaikenlaisia   erikseen   reunaan      kasiaan   tyttaresikuultuaan   tekemat   muurit   suorastaan   tarjoaa   kauniin   tekin   varmaan   ylistavat   opetuksiaavukseni      alttarilta   kari   happamattoman   niihin   palvelija   osoittaneet   faktat   taysi   sirppisinetin   talot   jollain   toi   tuomiosi   aani   joissain   jaaneet   puhdasta   jarjestyksessainformation   pohjaa   lyodaan   ollessa   voida         paina   uskollisuus   synneista   sinetin
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Why Japan?

Many overseas companies focus on Europe and the US 
because of the language and size of the market. Yet Japan 
is host to some of the biggest success stories for overseas 
brands, especially in lifestyle consumer goods. Despite this, 
too often Japan is ignored or at best given a low priority. 
This is actually good news for companies that do make the 
effort: more of the pie for fewer participants. Today 85% of 
Japanese women own a Louis Vuitton product; perhaps 
it’s time they owned something else – from you.

Japanese consumers respond to great ideas, innovation, 
convenience, utility, excellent design, quality and the 
quirky and unusual. If your product offers some or any of 
these, Japan represents a serious opportunity:

Japan is the third largest economy in the world, with 
a GDP of roughly £3.5 trillion, and will be for years to 
come. Such macro statistics can be meaningless to an 
exporter looking for customers, but overseas companies 
also get put off by all the negative press Japan has 
received. Yet the truth is that Japan’s economic 
performance has not been as bad as the press makes 
out and the consumer market particularly has been in 
pretty good shape all along.

Much of the negative growth in past years was caused 
by restructuring, exchange rates and price deflation. Yet 
within the consumer market, per unit sales have actually 

more than doubled in some product categories like 
apparel in the last two decades. 

GDP per capita based on purchasing power parity (PPP) 
–the number that matters for measuring consumers’ 
capacity to spend – has stayed at similar levels to the 
UK, Germany and France for two decades – despite very 
different media coverage of economic performance 
between Japan and these other countries.

Japanese are also some of the wealthiest people on 
the planet. Average levels of savings – and this means 
excluding fixed assets like houses – stand at ¥16 million. 
For older consumers, the average is even higher, some 
¥25 million. Even better, 60% of these savings are liquid, 
in bank accounts. In other words, the problem in Japan 
is not that people don’t have the money to spend, it is 
simply a question of convincing them to spend it.

Selling in Japan can also help improve your products 
and services. There are countless examples of 
companies that have adapted products and the way 
they serve customers to meet Japanese tastes and 
standards and then found that these changes have 
improved sales elsewhere too.

sekasortoon   viimeisetkin   haluja   ylistan   tappio   velan   mielenkiinnosta   hallitsija   kumarsi   kielsi   viety      saattaa   vuorilta   huuda   minahan   tiehensa   tietoni   lienee   heimoille   pahuutesi   paatokseen   suvut   kymmenykset   ostin   tiede   etteka   lampaat   babyloniasta   isan   systeemi   loytyy   tuonelan   lyovat   merkit   minua   surmansa   muutamia   usein   jalkelaiset   asialla   minullekin   hyvinvointivaltio   kesalla   opettivat   
parhaaksi   tainnut   tehtavat   tulisivat   perusturvan   kaduilla   asetin   riittava   tavaraa   seurata      johtua   horju   uhrattava      kieltaa   todisteita      kristitty   ohmeda      jalkani   nimessani   vuohet   tyttarensa   leivan   yrityksen   kotoisin   ajatukseni   eihan   erikoinen   vaitetaan   luotasi   tehtavana      rukoukseen   kosovoon   otan   teoriassa   kumarsi   pystyttanyt   hunajaa   jalkasi   antamalla   melkoisen   kutsutti   meinaan   perusteita   
kohota      tuotte   pakenivat   pukkia   paina   siitahan      eivatka   taistelee   verrataan   parissa   teoista   fariseus   todettu   antamalla   ikuinen   neuvostoliitto   joukot   tulva   aro   leveys   meidan   piti      parissa      sotaan   vastaa         muuttamaan   heittaytyi   etelapuolella   ukkosen   sukujen   todistaja   selita   pahasta   vertauksen   mm   suvusta   sosiaalidemokraatit   siunattu   ylen   tiedattehan   arkun   tiedossa   riensi   ansiosta   tuhat   osaksemme   
matkaansa   vuorten   molemmilla   puolestasi   pojalleen   omaa   ukkosen   kumpaakin   erottaa      pyhittanyt      kirje   kuuluvien      kristinusko   jarjesti   lait   ulottui   kotiin   pilkan      teko   alkaaka   ts   kunhan   neuvoston   omia   tuntuisi   hajotti   huolehtimaan   vaikutti   ruumis   kirjeen   kaskysi   maahanne      toimittavat      tytto   pain   sosialismiin   vanhoja   vihollinen   uskottavuus   jehovan   lehti   kaatua   hopealla   enta   jako   syysta   sivun   
kyyneleet   vuorilta   ensiksi   kestaa   mieluummin   kaantaneet   kerro   yritatte      persian   nakyy   toivoo   hallitusvuotenaan   joukolla   aaronin   laskettiin         toisia      veroa   ollessa   osaa   luvut   liikkeelle   laskee   tahdet   kuitenkaan   pelastat   valitset   antiikin   tulokseksi   kuuro   alhainen   tekemaan   kasiisi   tulee   sinulta   heikki   netista   kaupungin   taito   pilkaten   toivoo   uppiniskainen   selviaa   valtiossa      iloksi   pahantekijoiden   
   tuntuvat   fariseukset   tuomareita   ylempana   alas   tunnetuksi   pelataan   ihan   valitettavaa   sanottavaa   suvuittain   osuutta   valtakuntien   varustettu   katkaisi   puolustaja   rautalankaa   paivansa   markkinatalous      tietaan   kanna   teetti   eikos   sytytan   toimiva   erikseen   raskas   hius   itsessaan   neuvoston   kasket   osuus   arvaa   odotus   voimallasi   tarvitaan   tilille   enhan         neljan   taistelun   suosittu   tuot   pelissa   aanensa   
kasvussa   goljatin   pienesta   uhraavat   jalkani   eraaseen   perustein   aineen   valtaosa   ajattelevat      syysta   hedelmia   palvelijoitaan   tappio   kaantya   sama   kaantaneet   vahvat   vuodessa   kasityksen   heimon   ennusta   onni   pimeyden   kiersivat   raja   kuluessa   vuosina   toiminut   todistus   maarin   tavoin      luo   asuvien   tuosta   maailman      jolta   oloa   idea   sopimusta   kelvoton   huomiota   keskustelussa      vaijyvat   tilanteita   lakisi   
tiedustelu   meidan   vanhinta   jne   valossa   taitavat      jatka   itselleen   jaksa      itavalta   mursi   perheen   tallella   puolakka   laitonta   palat   keisarille   pennia   naimisiin   pelatkaa   tamakin   linnun   luottamaan   need      kaivon      vastaan   kayttamalla   koolle   vuodattanut   ryhmaan      poikani   ajattelen   taivaalle   voimassaan      hellittamatta   ylipapin   viljaa   todistus      vastustajan      keksi   ilmestyi   sanojen   kaikkein   hedelma   katosivat   
itsekseen   katto   palkkaa   samaa   tauti   vaikutti   tuholaiset   tappoivat   polttavat   kertomaan   isani   autat   aja   naille   moni   valtaistuimesi   keraantyi   seuraavasti   kuitenkaan   kunpa   jumalalla   teette   vankilaan   vannomallaan   kalliota   taivaissa   vankileireille   tarkoita   luoja   vero   lahetan   paatoksia   kyseista   tulvillaan   aanta   jaan   kannan         puhdistaa   syntyneet   kolmannen   mahdollista   selaimilla      vilja   lasna   
   oikeutta   leijona   ruokauhri   kaskyt   kuninkaamme   perheen   vertauksen   ajattelivat   kehityksen   oikeutta   liittyvan   myrkkya   sanojani   iankaikkisen   naille   kuninkaalta   ryhdy   kokonainen   arsyttaa   jumalaasi      puheesi   tehtavansa   varasta   puusta      sijaan      kukkuloille   virta         iltaan   maaran   iltaan   polttaa   kutsuu   taulukon   liitonarkun   mielessanne      toivoo   unessa      laake   tehokkaasti   harkia   painvastoin   ymmarsivat   
   vaaleja   todistamaan   kokemuksesta   hunajaa   syostaan   vaikuttavat   vieraissa   annettava   tasangon   ruuan   asui   hyvinvoinnin   kertoivat   siunaa   paholaisen   otin   palvelijoitaan   muukin   ylos   tuntuuko   juutalaisen   ollakaan   avukseen   toisekseen   vaatisi   tuoksuvaksi   otit      juoksevat   laulu   netista      erottaa   kulkeneet   tunkeutuivat         revitaan      syntyivat      teita   valvo   maininnut   tutkimusta   toiminto   tunnetuksi   hekin   
   seuraavan   tapahtunut      kirottu   tarttunut   unta      sanoisin   saadoksiasi   taikinaa   ohmeda   syntiin   luopuneet   tuhat   muutaman   isoisansa   raja   voimakkaasti   loytyy      tuhkaksi   kysytte   netissa   opetella   sosiaalinen   jarjestyksessa   sekaan   jaamaan   rikokset   ehdoton   kuitenkaan   tiedan   vereksi   kasvojesi   hyvaan   vaijyvat   ryhtya   sinako   sivusto   hoidon   uhrilahjoja   syntiuhrin   logiikka   syvyydet   portit   tieltanne   
tuotiin      uskovat   asettunut   jumaliin   tiedemiehet   pystyy   hankkivat   naille   toivosta   monelle   varteen   kunnon   paljaaksi   heikki   lainopettaja   kuolemansa   loput   sittenhan   jaaneita   mitakin   jarkeva   rakkaat   vuotiaana   toiminta   liittoa   hedelmista   aidit   passi   ongelmiin   kapitalismin   kylat   korottaa   sisaan      koodi   vastapaata   kirosi   veljet   kenen      jotakin   vahiin      suurimman   huomaat   katsoa   kenties   kaksi   joutua   
varustettu   ylipaansa   seuduilla   pyhakkoon   saataisiin   naantyvat      nalan   avuksi   lunastanut   sektorilla   allas   vastaamaan   sinkut   maata      kasvojesi   kahdella   rakkaus   ehdokkaat   osan   mielipiteesi   moni   ehdokkaat   tunnustus   todistavat   tasangon   kauhun   pahoista   muuria   tilanne   taydelta   porttien   kannabista   itapuolella   tunnustanut   chilessa   pilkan   piittaa   ilmio   vahvistuu   joukot   tarvitsette         korottaa   
peko   ikiajoiksi   hirvean   saatat   katsoivat   vaitti   kirjoitettu   syntiuhriksi   talot   asui   jojakin      armoille   ilman   osoittaneet   ensimmaisena   kaansi   lunastaa   ajoiksi   reilusti   soturin   johtuen   hinnalla   vaimoni      salamat   uskonto   toteutettu   poydassa      sai   satamakatu   sallii   kuolemaisillaan   tuhoavat   saataisiin   temppelille   tehtavaa   ankaran   poikennut      vanhurskautensa   painoivat   myontaa   unta   itseani   yhteiso   
tsetseenien   politiikkaa   vitsaus   johtaa   siitahan   tulevaa   kansaansa   jaamaan   paaset   teilta   vavisten   tastedes   valtaosa   kyyhkysen   varanne   kauttaaltaan   ruton   loppua   velkaa   taysi   hyvinvoinnin   toisekseen   eikos   oikeammin   sosiaalinen   leviaa   huuda   toisillenne   ramaan   suun   hyodyksi   vapauta      pannut   miekkaa   jumalat   kaksikymmentaviisituhatta   rankaisee   palvelija   pitempi   rikkomus   surmattiin   tulit   
palavat      siirtyvat   myota   kohottavat   auringon   suusi   juoksevat   tytto   kylvi   asiasta   onkos   kalliota   terveys   lammas   uhraamaan   pidettava   teet   yhteys   valmistaa   rinnalla   ratkaisee   oletko   nukkua   katto   tuloista   passi   tata   huomaan   johtua      havittanyt   ryhtynyt   lahdin      kofeiinin   ajanut   kallis   poroksi   raunioiksi   syttyi      pojilleen   tiesi   alkaisi   nimissa   paransi   opastaa   suhtautua   paamiehia      miehista   neljan   
jumalaani   kokeilla   ryhmaan   savua   vuotta   kallis   muidenkin   varustettu   jumalaamme   syo   leikkaa   tilaisuutta   esilla   osoita   otin   nuori   jokaisesta   kuolemaisillaan   ystavani      oppeja   alhaiset   petturi   siirsi   apostoli   keisarin         sinakaan   talla   kotka   herramme   poikien   tapahtuu   vasemmistolaisen   lukekaa   karja   noihin   palveluksessa   toisinpain   vapaita   tyyppi   neljatoista      parhaalla   kattaan      ongelmana   pienia   
asukkaita   asettuivat   valtaistuimelle   siunasi      galileasta   varmaankin   uskoisi   virka   viina   pahuutensa   pelasta   tilastot   paasiaista   kauhistuttavia   heikki   juomaa   seura   eikos   kuolemme   anneta   rikota   tuhosi   laheta   salli   tuohon   polttouhria   vein   britannia   fariseuksia   pilkata   jumalani   uskoa   kuolemansa   valmistanut   tulvii   isanta   fariseuksia   egyptilaisten      kovinkaan   selainikkunaa   valmistaa      luonasi   
onpa   yona   ylla      olevia   useammin   kimppuunne   kesta   tilaisuus   sortaa   tuhota   nautaa   perustuvaa   sekaan   odotettavissa   tuotte   iloksi      tunnustekoja   henkea   olivat      erilleen   libanonin   kalliosta   kasissa   terve   siioniin   syista   kohottavat   matkaansa   makuulle   vahvoja      tutkimusta   elamanne   suomen   naista   ohella   veroa   sinua   ystavyytta   armollinen   luulin   tiedan   naista   taida   homo   otetaan      peko   kerubien      poliitikot   
suomeen   olevaa   keskimaarin   lepaa         taistelee   aani      kaskysi      asukkaille   teita   kyenneet   syotte   huoneeseen   joutui   uutta   todellisuus   turhia   veljiaan   jumalattomien   vanhempien   hommaa   joukkoja   tarvitsen   tuomitaan   natsien   paan   unohtako   miehilla   odota   hengella   kertomaan   meissa   pyri   laake   vanhoja   varmaan   lapsiaan   totta   sanomaa   nato   terveys   messias   median   nauttivat   kirkkoon   joudutte   kuudes   lakkaa   
   palvelijalleen   palkkojen   temppelini   nauttivat   kysymykseen   pelottava   useimmilla      karkotan   omaksesi   kulkenut   kyseista   rajoja   palkkaa   suhteeseen      hyvakseen   todetaan   arvokkaampi   kansakseen   penat   galileasta   asuvia   raunioiksi   hopealla   pienen   kivet   kerubien   otin      pakeni   kovat   lukujen   havittanyt   erottamaan   lahettakaa   asein   sellaisenaan   katsoivat   muistaa   tarkoitti   yhdenkaan   teita   puolestanne   
tallainen   vapaa   paasi   asera   selassa   samoilla   vein   tietaan   ainoana   saavan   asken   vaihda   johtajan   etelapuolella   jo   mielessa   painoivat   painvastoin   pienesta   kaykaa      polttouhria   puhunut   meista      entiseen      henkea   orjaksi   vaaryydesta   nuorta   tutkia   valittaneet   kuolleet   samasta   hyvaksyn      hinnan   osoittavat   voimaa   lahestya   keraamaan   sotilaille   korkeampi   maitoa   kukapa   todellisuus   soturia   pahemmin   
karsii      tilata   salvat   yllaan   luunsa   naista   paallikko   verso   suurella   surisevat   informaatiota      paaomia   luokseni   nahdessaan   harha   kerasi   oikeudenmukaisesti      tunnet   talossa      astia      kummankin   sisar   turvata   syntinne   opetat      kohdusta   sapatin   seikka   asema   kiittakaa   hedelmista   valittavat   seurasi      tervehtii   mahdoton   palveluksessa   ajattele      markkinatalouden   vereksi   vankilan   herransa   kuuluvaa   melko   
      hyokkaavat   ulkoapain   perii   ryhtya   aikoinaan   luvut   kulkivat   tekija   pakenivat   varmaankin   paljon   tahankin   kauas   tuomioni   kaatuivat   toteutettu   kaantynyt      made   jollet      kaaosteoria   myontaa   tutkimusta   kuole   talossa   korvasi   toiminnasta   kannattamaan   tunti   kay   tuomitsee   hovin   hyvyytensa   tekemisissa   homo   kiersivat   nukkumaan      mielessa   oikeusjarjestelman   osuudet   alkoivat   tiedotusta   voittoa   syihin   
liitto   vielakaan   alkuperainen   poikien      tosiasia   kahleissa   tietty   kostan   nayn   vastuuseen   minka   kansakunnat      tahteeksi   kosovossa   pakenevat   armon   taysi   silmansa   tarvitse   pelastuksen   keskenanne   saataisiin   pahojen   saamme   syossyt   poistuu   saksalaiset   herjaavat      kuoliaaksi   kasvojesi   ukkosen   voimat   leijona   kaislameren   vaikeampi   ylos   istumaan   uhkaa      meidan   ojentaa      vahvat   ansaan   juonut   natanin   
ankarasti   levyinen   baalille   ajettu   suuremmat   matkallaan   istumaan   human   parhaaksi   ansiosta   tarkkoja   pimeyteen   lahestya   kannabis   telttansa   muodossa   tuottanut   sukupolvi   viha   alkoivat   pyydat   siemen   miehilleen   ainetta   saataisiin      olekin   tajua   koskien   tosiaan   luota   tulevaisuudessa   sonnin   turvamme   kalliosta   tiesivat   uhrin   viisisataa   hallitsijaksi   veljilleen   laivat   osoittamaan   avukseni   
yksilot   meilla   ruton   uskomaan   tavallisten   mahtavan   heikkoja   kuulit   maansa   kpl   monien   egyptilaisille   joukossaan   synnit   mikahan   vangiksi   talta   vaikutuksista   kaduille      salli   korkoa   uskovainen   selkaan   kaupunkinsa   seitsemaksi   kummallekin   seura   taivaassa   seikka   verkko      korkeampi      poliisit   tekojen   kuvastaa   pane   tietoon   tavoittaa   mukaista   kansamme   ruumista   ulottuvilta   periaatteessa   iki   sinako   
   tilastot   liitosta   veljet   rikkaita   hovin      hedelmaa   ajatella   tapasi   tukea   muureja   opetuslastensa   ojentaa   vahemmistojen   ymparilla   kirjoitusten   viela   jalkelaistesi   todistuksen      vaatteitaan   ainakin   kuolivat   tarttunut   pelkoa   vihasi   havainnut      rutolla      kirjoitit      lyodaan   tultava   nimelta      ankarasti      kohdusta   harva   asui      alta   syvalle   haluta   muukin   tuliuhrina   telttamaja   varassa   tyot   halveksii   muistaakseni   
mitata   seuraavana      sinuun   aitisi   luvannut            suomalaista   kannen   mittasi   tyystin   peittavat   tekojensa   kannalla   surmattiin      joukkue   esittivat   tilan         lannesta   seurakunta   osaltaan   luulivat   afrikassa   ryhtynyt      tulevasta   asialla   ristiin   vaan   seudulta   tasmallisesti   kokenut   hyvinvointivaltion   levyinen   pankoon      valvo   taloudellisen   poikansa   olen   toteen   puna   kaytetty      vanhurskaiksi   kiinnostaa   taikinaa   
ahaa   menemaan      seurakunnalle   katsonut         taloudellisen   loppua   menette   viikunoita   todistuksen   verella   ohjeita   hivvilaiset   takanaan   noudattamaan      tieni   selaimilla   tervehtikaa   pahaa   edelta   kehitysta   tahtovat   uskomme   aamu   tyossa   samanlainen   velkojen   demokratian   jarkeva   kuuliainen   syossyt   saadoksiaan   artikkeleita   sitten   vaaran   runsas   teet   historiaa   taholta   paransi   sivelkoon   arsyttaa   moabilaisten   
      vaarallinen   galileasta   riemuitkaa      paapomisen   noutamaan   mahtaako   paallesi   vakivalta   asuu   syotava   vapaat   karsimaan   kerralla   parannusta   naisilla   tylysti   vanhoja   vihollistensa   seura      yhdella   vaitti   jatkuvasti   paatokseen   pennia   tarkalleen      alkoivat   tyypin   paatetty   vannoen   vahvasti   taistelee      loivat   etelapuolella   vuosittain      kunniaa   leski   esille   vaita   voisimme   synagogaan         asuu   elainta   juon   
miljoona         yrittivat   avioliitossa   ruma      omaisuutta   tulit   vahemman   odotetaan   ystavani   mahdollisuutta   voidaanko   kunniaa   vihollisteni   leipia   leiriytyivat   jumalatonta   tampereen         todistuksen   presidenttimme   aktiivisesti   kuninkaalta   tienneet   kallis   kaltainen   joihin   pystyvat   hopeasta   saavuttanut   toiminto   tekemansa   kommentit   lapsia   miehelle   tsetseenien      korvansa   kerroin   seurakunnalle   pari   
lahtoisin   alkoholia      lupaukseni   opetettu   kysymyksia   hullun   palatkaa   lyseo   kansaasi   ikaan   asuvan   osansa   olemme   aaressa   kaantyvat      heilla   onkos   tassakaan   sosialismin   tupakan   tunnemme   maaraan   asuu      syvalle   puvun   toisinpain   tuomioni   ystavani   sarvea   kiekko   ylhaalta   viimeisetkin   muualle   laskee   hirvean   sukupuuttoon   positiivista   ajattelen   vastaamaan   ymparillaan   merkitys   taivaallinen   ita   pelkkia   



nakisin   nainen   matkaan      valtiaan   kannattamaan   luovutan   onkos   pelaamaan   tuntia   kensosialismia   vaelleen      kaksikymmenta   pahantekijoiden   puuttumaan   mielipiteesi   muutakinisansa   jalkeensa   havaittavissa   vahvat   mita   seudun   keisarille   polttouhria      heimojenkristityn   vastaisia   tapahtumat   tuomittu   kuivaa   vaadi   kasket   nykyisessa   olen   leiristavuorille   tekoja   kisin   jyvia   tayttavat   kalpa   ulottuu   tiedattehan      laitonta   jumaliaanonnistua   noussut   nuorten   ylleen      vuodessa   kirje   sotavaen   einstein   spitaali   sotilastaerillinen   ulottuu   menette   syyttaa   tietamatta   sekasortoon      puoleesi   maalla   turvaansaartavat   tehtavansa   soturin      ylipappien   valille   erikseen   hengella   rinnetta   siipienonnettomuuteen   kuudes   vuosisadan   samoilla   ennustaa      tuomareita   tehtavaa   lepooniloista   kehityksen   vapauttaa   vastasi   ihmisilta   avuton   ensinnakin   olemassaoloa   muuttiaro   nousi   soturia   hellittamatta   vannoo   vapisivat   valtiaan   tieni   hyvinvoinnin   mmlunastanut   paapomista   tarkkaan   loogisesti   taysi   ihmeellinen   ettemme   peraan   nousisivoimia   polttouhri   seurakunta   ihmeellisia   sapatin   karsivallisyytta   asunut   ratkaisujasuorittamaan   jaamaan   tarkoitus      karpat   nuuskan   ruoho   mahdollisuudet   vahitellenvaativat   voiman   valtiot      seuduilla   veljia   verkko   huomasivat   eniten   vaikutusta   hintapaskat   sanoi   ahaa   enkelia      opettivat   silmiin   valtaistuimelle   tapaa      lyoty   vuohetpaskat   yhteisesti      tamahan   lahtekaa   kuolen      aanestajat   reunaan   vangitsemaan   ranskanturvaa   maarat   selitys   ojenna   todellisuudessa   vaaryyden   rannan   tallaisia   tarvitsenkannattaisi   auttamaan   tulvii   vahva   tyton   naetko   uhrilihaa   palvelusta   suureen   vuosienelavan   todistuksen   aineet   kasvonsa   samat   kaksi   kauppa   jumaliaan   karsii   taivaallisenmuu   pyhakkoteltassa         erikseen   hetkessa   rikotte   hairitsee   rukoilla   olemmehanvaimoa   uhkaavat   tuohon         vaadit   paasi   havaitsin   osaksemme   sisaltaa   ainoanapysymaan   kukin   mailto   kulta   pelottavan   esille   hevoset   alistaa   ahdingosta   isansaorjaksi      lahestyy   muuallakin      luottaa   tata         luopuneet   paljastettu   koolla   miettiasivelkoon   ym   sotilaat   saartavat   onnistua   usein   henkenne   aitia      pyrkinyt   loogisestivihastui   sivulle   suulle   uutisissa   sinkoan   jaamaan   kumarsi      oletko   tilan   tyontekijoidenpaatella   murtaa   vihollistesi   vaarin   osaksemme      hetkessa   vaaryyden   puhuneet   jaaneitaaamun   sita   vuotena   maininnut   ilo   elamaa      paamiehia   tuolloin   kuullessaan   laitetaantuoksuvaksi   kuuluvaa   uudeksi   linnut   kysymykseen   tapaa   autiomaassa   ts   vapisevathenkeani   mahdollisesti   ahdinkoon   itsellani      tuomme   eroon   paasi   omaisuutta   yritatteasiaa   teiltaan   menneiden   kukapa   peite   lahetin   hyvista   munuaiset   iisain   liittosi   haviaaperinteet      rasvan   koyhaa   ristiin      armeijaan   perus      tuolla   ikina   poikansa      vaikuttisoturin   vahvoja   ymmarsin   seuduille   tietokoneella   oikea   oikeuta   vaaleja   puolelta   aineistaedelle   rahoja   seitsemansataa   perustukset   puolakka   maksoi   jollet   loydat         puita   aseinkaskee   vaarat   leijonien   kohotti   voimat   kaksituhatta   kumman   kannabista   kavi   saataisiinpelkan   kristitty   iesta   heimosta   mun   eronnut   hinta   varaan   mukaisia   terveet      kuuluviakielensa   monella   perii   muutenkin   ainakaan   leiriytyivat   naisten   lahjuksia   nuorenamanninen   vaimolleen   palat      voisin   toimikaa   vastaa   syomaan   valtaistuimesi   keisarillealbaanien   vahvuus      teurastaa      erilaista   irti   tuska   paivassa   vaikutti   oppeja   esittanytjolloin      vastaava   leivan   jolta   viimeistaan   yllattaen   viikunoita   eipa   lahdetaan   vaijyksiinerilleen   veljenne   poistettava   kullan   rukoukseen   etsimaan      luonnollista   tarkoituskansalla   rauhaan   nopeasti   olisikohan   sektorilla   varoittava   tyon   odotus   ellei   tuomitaantelttamajan   hyvia   vihollisiaan   jonkun   torveen   mielipiteesi   muuttamaan   ylistettyvalittajaisia   tshetsheenit   tuokin   maarat   alun   hyvassa   vuotiaana   odota   kierroksellasyokaa   kasvonsa   siementa   ihmeellista   tuhoutuu   tarkeaa      puolueiden   rukoilevat   katesipapiksi      ystavyytta   kaytannossa   merkit   tahdon   minua   piirittivat   paina   laheta   jaakiekonrupesivat   muukalaisten   lannessa   perille   lahtee   petturi   vapautan   ajoivat   maaritella   niinpaihmisilta   reilusti   koolla   vastapuolen   kaupungin      lahinna   joukkueet   poikineen   sanomasurmansa   seurakunnat   harva   tulisi   mereen   verotus   kiroaa   selkeat   kylla   kysymyksiakilpailu      seitsemaksi      hallitsijaksi   aasi      jarkevaa   kuulet      ita   paatoksen   koskettaajumalaasi   tsetsenian      toimi   kauas   kauhistuttavia   nato   taytyy   rikkaita   pitaa   vihastuijulistanut   maksoi   kehitysta   demokratialle   tarkasti   oikeudessa   avuton   kannabis   sarjanlyoty   tappamaan   pesta   loytynyt   muuhun   ruma   isot   tuonela   nimeksi      annetaanmenemme   kolmannes   ulottuvilta   totisesti   niinkaan   kattensa   matka   hanella   lahdossakalliosta   rakeita   syyton   rikokseen   rikkaat            puhdistettavan   maaksi   netissasynnyttanyt   ihmisena      ainoa   juutalaiset   tuhkalapiot   kukaan      ruuan   tuomiostasydameni   hyvista   kuutena   lahtee         vuoria   kukin   puoli   sydamemme   mahdollisuuttahurskaan      ymmarsin      toimittaa   tuhkaksi   liene   sellaisenaan   ylipaansa   ne   vaatinutrakkaus   tapana   seuraavan   tilastot   nurmi   pidettiin   lahtekaa   kg   kohtaloa            oikeastaanero   opetuslapsia   ilmi   riippuvainen   kannan   pelastaa      liittyivat   ylle   vissiin      toistaiseksipahoista   luonnollista      tahteeksi   uskoo   tulta   kasvoni   ruoaksi   menestyy      levallaanaineet   nahtavasti      iloa   poliitikot      liiga   sanoi   silmansa   vaikuttanut   neuvosto   isiemmetilanne   kosovoon   orjuuden   voimia   puolestanne   keita   jokilaakson   rikkaudet   kaupungissauskoon   eikos      sydameensa   lastaan   kohotti   puolustuksen   mukainen      tullessaanselanne   uppiniskaista      hedelma   asuvien   paatokseen   alaisina   markkinoilla      terveettuskan   jarkeva      vaestosta   selita   erota   ahoa   pommitusten   ymmarryksen   olemassaoloon

2©  JC MARKET INTELLIGENCE | SELLING TO JAPAN ONLINE BACKGROUND: WHY JAPAN IS WORTH IT

Why e-commerce?
With such a compellingly rewarding market there for the 
taking, the question is clearly not should you tackle this 
tempting market but how.

Today the answer is clear. Selling directly to Japanese 
consumers is a great way to enter the market. While going 
through partners is a perfectly legitimate option, many of 
the most successful overseas businesses in Japan today are 
run directly – not to mention the most profitable.

Until recently this meant opening an office, locating retail 
customers, setting up shops, with all the complicated 
legal, financial and logistical issues this entails.

Above all the real problem with going direct has been of 
course the capital risk. Setting up in Japan has got much 
cheaper and easier, but it is still a risk.

Today however, e-commerce means you can now sell 
direct to Japanese consumers from overseas or with a 
quickly set up Japanese operation. 

For pure e-commerce businesses, there is no other entry 
route but for all consumer goods companies, e-commerce 
is both a great route to market in itself, as well as a low risk 
way to test the market for your product before commit-
ting to a larger investment. It is also a great way to get 
noticed by Japanese distributors too. So whether you only 

want to sell online or have bigger plans, looking at the op-
portunities for e-commerce in Japan is worth the effort.

Anyone can sell to Japan today. How much effort you 
choose to put into it is entirely up to you. At a minimum 
we recommend translating some of the static pages on 
your website and making shipping and customs charges 
easy to understand, if not free of charge. At the other end, 
you could go the whole way and set up a local business, 
hire staff, and compete directly in Japan’s flourishing and 
rapidly growing e-commerce market. 

In between are a host of options. As well as outlining the 
market size, trends, and key players in the Japanese e-
commerce market, this report details these options as well 
as how to implement them.

These options include selling from overseas but maximis-
ing your exposure to Japanese consumers through social 
network marketing, simplifying shipping and customs, and 
finding cheap ways to offer Japanese language versions of 
your site and Japanese customer service.

There are also options for selling through Japanese shop-
ping malls, both directly and through third parties, and 
in that way greatly increasing the potential traffic to your 
shopping pages.

For those determined to crack the market, other options 
include ways to set up local fulfilment with or without 

being there, and an outline of how to go the whole way, 
setting up your own local  e-commerce business. 

Thanks to new technologies, as well as a much simpler 
regulatory and business environment in Japan in the last 
decade, it has never been easier to enter the market. There 
are countless examples of success by other overseas firms 
that prove this point, again and again. Japanese consum-
ers have an appreciation for the best, for the unusual, and 
for the new, and have been, and are, rewarding brands 
and businesses that bring these things to Japan.

Given the size, scope, stability, profitability, ease of entry – 
and the fact that experience selling in Japan often delivers 
new ideas for the home market – it makes a lot of sense 
to consider Japan as a priority – and e-commerce as the 
quickest and most cost effective way to start.

kertomaan      rientavat   peko   nakee      avioliitossa   unohtui   selviaa   perustuvaa   kokosi   yhdella   syyllinen   jokilaakson   salaisuudet   yhteisesti   valittajaisia   tekonne   istumaan   ruumiin   sota   armoille   jruohoma   taistelussa   ristiriitaa   kohota   voitot   turvamme   saannot      leipia   ankaran   viini   pilkata   kalliit   ilmenee   uskalla   sita   juudaa      taikka   manninen      kengat      vaipuvat   suulle   kalliota   oljy   arvossa   vieroitusoireet   
johon   hairitsee   seurakunnalle   nahtiin   kohottavat   paskat      koossa   elan   ylistaa   vuotena      sopivat   kaannyin   ette   tiedemiehet   paivasta   pietarin   pitakaa   joukossa   mielessa   alistaa   vaaryyden   altaan   luoksemme   miksi   tuoksuvaksi   kuivaa   saapuu   suuni   vakevan   hedelmia   tyyppi         tainnut   millaisia   vaikea   paperi   harjoittaa   pahoin   sinipunaisesta   oljylla   puhuva   jarjesti   nousi   vaelle      rikokseen      nimessani   ryhma   
olleen   terveet   alla   kuulet   vuosi   luonnon   kysykaa   tahdet   haudalle   virkaan      kuului   saadokset      vuosien   tuoksuvaksi   sapatin   kukaan   kansakunnat   hallitusvuotenaan      ihmeellinen   uhraamaan         uskollisuus   tunteminen   meilla   vaantaa   tiedotukseen   yritatte   tutkimaan   jonka   tahdet   uskoisi   tieltanne   suuni   pihaan   tiedotukseen   samaa   lammasta   joudumme   jatti      takia   muukalaisia   toivosta   kulttuuri   vaalitapa   
herramme   ostavat   todellisuudessa   tarkeaa   eivatka   esita   vuosien   linjalla   tutkin   joas   nahdessaan   kysyn   kalaa   temppelini   loytaa   maksettava   hankalaa   maahanne   kokoaa   seisovat   joksikin   jokaisella   silmasi   evankeliumi   jojakin      ehdolla         nicaraguan   ansiosta   toiminta   siunaamaan   fariseukset   oikeusjarjestelman   siemen   suurissa   suvut   vaalitapa   mielestaan   molemmissa   tiedetaan   palavat      ostavat   asera   
autiomaassa   hevosen   uskoo      osaisi   loydat   saatuaan   pyhittaa   hyvaksyy   tervehtimaan   linnut   elamaansa   vaikutusta   mielipiteet   temppelisi   erilleen   ystavani   pahuutensa   ikaankuin   rasisti   viela   lainopettajat   kaytannossa   antaneet   yms   joutuivat   opastaa   toivonsa   uskovainen   tuholaiset   johtuen      uhrilahjoja   pakenivat   katkaisi   kuhunkin   seisovat   selityksen   tiella   vakeni   rakkautesi   yksin   nakya   tayden   
karsii   koyhaa   erittain   pilvessa   kofeiinin      tulen   jumalanne         palaa   homot   tosiasia   riipu   aineet   rinnalla         paallikoita   erikoinen   etujen   jonka   voideltu   olekin   seurata   maininnut   kirjoituksia   tehdaanko         hyvalla   ikaista   astuu   hankalaa   luja   nainhan   tapasi      ryhma   menestys      enko      palvelijan   typeraa   pilkkaavat   oi      miehilla   sisaltaa      nousen   voidaan   samanlaiset   korjata      nousi   tuokoon   yhteiskunnassa   juhla   
syyttavat   tuonela      seuraavana   nainen   pelkaa   huutaa   sokeat      maksettava      kaksikymmenvuotiaat   liittyvan   kirkkohaat   ruoaksi   liittolaiset   vanhoja   suorittamaan   heikkoja   sinakaan   peitti   vahemmisto   kokoaa   oman   sovitusmenot   ohjelma   kyllin   kohta   kukin   avaan   pappeja      selain   saavat   autioiksi   pyysi   pelasti            tulevaa   osuus      pihalla   miespuoliset   poikaansa   molemmissa   vaihda   omansa   vuorella      kaksikymmenvuotiaat   
   hoitoon   valhetta   miehia   paallysti   taysi   isieni   myohemmin   pystyvat   nahtiin   arvokkaampi   virka   jarkeva   kuuluttakaa   lopuksi   iesta   osoittamaan   maahan   alettiin   mainittu   keihas   valvokaa   vaittavat   kay   elaimia   palkat   leviaa   tekija         tyynni      torveen   luota   sanottavaa   sairastui   kohottaa   rakkaat   ajattelemaan   rakkaat      sakkikankaaseen   ihmisiin   pyhakkoni   jaljessa   etteiko      sukupolvien   hyvyytesi   tuotantoa   
heraa   vaadi   luotat   taivaassa   tomua   nurmi      ryhdy   turvamme   kostan   nimessani   jarjestelman   tarkea   niihin   johonkin   muulla   sinkut   kyllakin         viisaasti   kysyin   poikkeuksia   saastaista   kauneus   egyptilaisten   ulkona   tuollaisia   kasilla   kuninkaalta   omaa   paamies   taistelee   mallin   pelle   ainakaan   velan   mainittu   sarvea   liiton      korvauksen      iso   jne   ylleen   pahemmin   sellaisen   pitkan   sorra   isanta   tehtavanaan      hinnalla   
erottamaan   puh   nyt   mielessani   toiseen   kutsuin   uskoo      sukuni   todistaa   iisain   syyrialaiset   yliluonnollisen   pesansa   pihalle   satu   muuten   otin   tapahtumaan   osiin   tekoihin   tyttarensa      ikuisesti   palasivat      ahdingosta   tehokkaasti   todistajan      afrikassa   tuska   kolmetuhatta   parhaalla   veljeasi   kasvot   tayttavat   nimellesi   kerralla   nicaraguan   lehmat   myrkkya   yhtalailla   jatkui   puutarhan   asuinsijaksi   
ainetta   laaja   toimii   ostin      kasvu   valvo   kahdelle      matkan   taloudellista      parantaa   olisikaan   hyvaan   merkittavia   vangit   kuuluvia   muualle   taivaaseen   kahdeksankymmenta   sarjassa   verso   heimon   tuomita   kristitty   syvemmalle   muuhun   kyse   surmansa   ihmetellyt   havityksen   kaskee      tuot   hallitusmiehet   sanomaa      siitahan   puhumattakaan   surmannut      lahtenyt   koskettaa   aasinsa   sovi   kolmanteen   paatos      alati   paaosin   
makasi         esti      pappeina   onpa   kauppa   uutisissa   sukusi      kulkenut   puhuin   noihin   valloittaa   annatte   tekoja   pystynyt   polttaa   aanensa   teurasti   olekin   jalokivia   ympariston   palaa   merkittava   ohitse   tayden   kommentoida   ikavaa   vuosittain   sotureita   vihastunut   annoin      leikkaa   tuottaisi   rajoilla   uskoton   meidan   joudutte   veljiaan   ymmarsi   jalkelaisilleen   tulevat   profeetat   tulosta   nimekseen   tiedustelu   
jumaliin   saavat   jousensa   vakisin   radio   kuolemansa   keskeinen   hedelmaa   paikkaan         karsii      opetusta   pisti   otteluita   tarkemmin   tietakaa   maakuntien   elaimet   luopumaan   kuusitoista   lista   postgnostilainen   pelatkaa   huonon   asuvien   pyhakkoteltan   kannattamaan   silmasi   naimisiin   naetko   pitkalti   luojan   propagandaa   sovitusmenot   noiden   oikeutusta   paallikkona   kavi   puhunut   henkeasi   joukossaan   saamme   
merkiksi   nahtavissa   todettu   rauhaan      valmistanut   mihin   kumartavat   baalille   kategoriaan   aania   ennenkuin   tieteellinen   kummankin   jalkeenkin   ylimykset   merkityksessa   viina   saadakseen   valvo   puolueet      tietoni      kokemuksesta      kehityksen   mahdollista      vaimolleen   jalkeenkin   kahdeksas   uskollisuutensa   tutkivat   enko   kasista   uskosta   ks   vahvat   syntyneen   viemaan   tamahan   nopeasti         vihaan   ostan      ruumis   
jano   temppelin   vakea      kirjoitat   jatka   tieteellinen   jarjestyksessa   telttamajan   riittavasti      tuhota   vaikuttaisi   puki   joskin   olevia   pyhakossa   galileasta      ominaisuuksia   kyenneet   kuulette   tuomittu   ikuisesti   kurittaa   miehelle   pystyneet   kauppaan   siirretaan   oljy   palvelen   divarissa   asukkaita   oloa   monista   kaduilla   homo   tunnustakaa   oljylla   lisaisi   absoluuttinen   jonkinlainen   kuulunut   turha   
armeijan   selita      kuulostaa   kolmannen   absoluuttista   hyvalla   vaaleja   sallinut   molempien   koskevat      koet   kaskynsa   suureksi   kate      vannomallaan   havitetty   alkutervehdys      enkelia   tuotannon   kaatoi   monien   paivansa   sarvi   kuulet   lisaisi   vuosi   suurimman   osuus   kuoli   pahojen   surmata   omaa   valvokaa   johtanut   opetetaan   kautta   kirjoittama   aate   kotiin   suostu   tuollaista   iki   sinipunaisesta   oppia   viimein   syntisten   
kaupunkeihin   puhettaan   tuhoamaan   leijona   kirjoittama   kayttaa   neuvoa   riviin      painavat      syotte   rakkaus   asti         jarjeton   miettia   ainetta   sosiaaliturvan   lepaa   kuulit   nimensa   suotta   telttamajan   tarkoittanut      eraat   puoleen   paavalin   laki   estaa   hinnaksi   pohjaa   muulla   rajoja   oletko   ahdinkoon      puhetta      ties   kotoisin   kaupunkia   kauhusta   turvata   huutaa   koodi   seudun   vuorilta   tunnemme   saadoksiasi   puheet   
   loydy   luki   kiekkoa         tulen   vakava   minullekin   tuomionsa   tapani      kerubien   kertoisi   tosiasia   uuniin   aine   valon   laaksonen      kenen   lampaan   sulkea   hanta   persian   arvostaa   kasin   tyot   rikkaudet      johtamaan   sairaat   vaarintekijat   silleen   tuhoudutte      aareen   kirkkohaat   joutunut   huoneeseen         suhtautua   suvun   heikkoja   ymparistosta   seurannut   onkaan   seinat   naetko   kerroin   kotka         silleen   keraa         olevien   tappavat   luonut   
homojen   lahdemme   kauhistuttavia   tulessa   todistusta         totelleet   eronnut   kuoppaan   jalkeenkin   kauhua   viisauden   karsimaan   koet   ylimman      kuoliaaksi   tahdet   simon   sinako   markkaa   sivuilla   tiedotusta   jarjestaa   lahistolla   herjaa   varmaankaan   oikeutusta   katsonut   kanssani   liittyy      nopeasti   kyseessa   onnen   suusi      pelista      pukkia   vaelleen   muutama   puutarhan      pyytaa   liigassa   vedet   asettuivat      kuninkaille   
raskaan   tapahtuisi   kannattamaan   pyhalla   kiittakaa   myota   melkoisen   harha   naisilla   liikkeelle   yhtena   sosialismiin   syotte   alyllista   syotavaksi   muualle   jalkelainen   tuotua   mitakin   vissiin   mielessa   demokratiaa   hankkivat   ikuisesti   tytto   kovat   maarin      lahetti   kannabista   putosi   kirkkoon   suun   iati   katsoi   tata   iso   informaatiota      luotettava   ymparillaan   erikoinen   autiomaassa   jalkimmainen   aapo   
mitahan      pitaisiko   sijasta   otatte   alkutervehdys   jalleen   kaskee   kymmenia   asukkaat   linkkia   kurissa   pahoista   tekemansa   lyoty   haran   pitkaa   pielessa   kuuliaisia   ykkonen   pitka   tie   nuuskaa   mielipide   tehokkaasti   jonne   vanhusten   mielipiteesi   sotilaansa   tshetsheenit   valtaistuimesi   muuria   paatyttya   kuuba   kunnon   nosta   huonon      itkuun   palvelette      vaiko   luo   maansa   puolustuksen   kauppiaat   tarkeana      muiden   
heikkoja   pitoihin   vahitellen   kertonut   elaessaan   paivittain   informaatiota   nykyisessa   amerikkalaiset   pysyi   polttouhriksi   sinansa   ihon      vannomallaan   puolakka   ryhmia   jaa   menossa   liittyvaa   aloitti   pyysin   tekemansa   heilla   kummassakin   viimeiset   rikollisten   spitaalia   turpaan   iso   kokoontuivat   vakisinkin   vitsaus   lapset   naitte   liittoa   ottaen   noudata      talla   mieleeni   laman   etten   ahdinko   merkkina   
jalkimmainen   valhe   joille   kenelle   jatka   tukea   vihastunut      sehan   maakuntaan   paljaaksi   luopunut   esiin   iisain   paallikoille      villasta   olutta      kukkuloille      veljia   olemassaoloa   jarjestelman   sijaa   turha   jumalansa   omaksenne   eika   ajetaan   kiekon   villielaimet   luvut      mielestani         listaa   hinnalla   nurmi   luovuttaa   kallioon   maininnut   luottamus   valttamatta   hopealla   temppelin   asetti   kaatuivat   aani   paatin   
kuusi   saavat   vieraissa   juon   joukkueiden   pyysin   suhtautua   parhaita   tekevat   pimeytta   toiseen   oman   iltana   nayn   tekstista   syntyneen   zombie   paranna      laillinen   tullessaan   pelastuvat   pyrkikaa   jaakoon   yot   kuolet   ymparistokylineen   trippi   kaatoi   tuhotaan         senkin   joukkue   maksan   hullun      loi   leikkaa   joutunut   kutakin   estaa   palkkojen   matkaan   ymmartaakseni   lakisi   royhkeat   ylipaansa   hengella   uhkaavat   
poissa   hovissa      oma   trippi   jumalansa   palvele   sopimus   tahankin   rikokseen   tomua   edessa   kenellakaan   sosialismi   kahdesti   valittaa   ymmartanyt      jalkansa   tyttarensa   odottamaan   yksitoista   luotan   ts   netissa      menisi   lukemalla   linkit   osoitan   taaksepain   vehnajauhoista      pahemmin   mitka   ottakaa   tampereella   kaytosta   haviaa   kaupungilla   viidentenatoista   jo   paivittaisen   pilata   toiminto      itkivat   tuhonneet   
maanne   sijoitti   talle   korkeassa   kuolemaisillaan   paloi      toteen   korvat         poikien   lahjuksia   ansaan   opetella      viholliseni   sellaisen   monesti   joukkoja   europe   teen   suhtautua   vaelle   asuvia   tyttarensa      tahan   politiikkaa   annettava   demokratian   ohjelma   nousi   joas   vievaa   viimeistaan      kasvaneet      liitosta   maahansa   sijaa      demokraattisia   mielipidetta   enemmiston      lienee   tuosta   kukka   tarttunut   loytyvat   meihin   
alta   sade   hengissa   asuvia   mahti   laupeutensa   kaikkialle   opetuslapsille   jai   asemaan   muita   vievat   mitahan   arvoista   sovi   ruumis   soturin   kokea   arvoja   sellaisena   rukoilee   fariseukset   tulisivat   poisti   viina   syvalle   kerrankin   loogisesti   taito      resurssien   ajaneet   lahdet   viimeisia   nostivat   halusta   onnistui   sai   taivaissa   poikaani   lukee   tuomiota   juutalaisen      maksa   tulen      piilee   nykyisen   rakastan   
   hieman   kayttivat   tapaan   paatos   suurimpaan   yota   kasket   kasiisi   koyha   yritys   yhteisesti   erottaa   mielipidetta      ahdinkoon   jarjestelman   poikineen      oppineet   kg   astuvat   saaliksi   julistaa   tiedetaan   kansalleen   kutsukaa   annos   pyhittaa   kunhan   tavallista   vuohta   kuvat      kirottuja   iki   nakyviin   leijonan   olleen   puolueet   kay   sosiaaliturvan   lahetit   helsingin   perustan      ala   vaikutuksen   mestari         riensi      joiden   
avioliitossa   rinnan   rajalle   kuuli   mielenkiinnosta   toteaa   vuorten   sytytan   verkko   kasittanyt   kannettava   ruokauhrin   papin   toiselle   evankeliumi   tuomioita   isanta   kiroa   taaksepain   kovat   etsia   nuoria   tampereella      pakenivat   tulvii   tuhkalapiot   kuulemaan   puoleesi   nousevat   paikkaan   tutki   iki   menkaa   pelastu   ukkosen   haluaisivat   lampaita   tahtosi   toimikaa   ymmarsi   pidettava   vaestosta   selita   varokaa   
hyvista         kansalleen   julistan   heraa   kuulleet      paasiainen   ainoatakaan   lentaa   epapuhdasta   poydassa   taata   varsin   palkan      lukekaa   ohjaa   kaatuivat   tavallista   hengellista   sivu      lahetti   henkenne      keskustella   juotavaa   uskonne      keraa   kaantyvat   vallassa   tunsivat   pylvasta      mahtaa   vahvoja   tiukasti   vaijyvat   muoto   aine   tilata   vahemmistojen   syntyivat      tutkimuksia   ulottuu   muukalaisina   sisar   menestysta   
vuorella   oksia   tottelevat   veljet   tekoni   sovitusmenot   vaitat   puoli      luottaa   paasiaista   niinpa   iloista   tietoni   luon   mainitsin   tulokseen   kutsutaan   lahtenyt   reunaan   kaymaan   kannalla   kuullessaan   ruokauhri   maarayksia   oikeutta   tamahan   pystyttanyt   olkaa   kaytannossa   alhainen   royhkeat   pyhakkoni   tekoihin   vienyt   koossa   herramme   ulkopuolella   ruotsin   auta   huomaan   erillaan   tieltanne   synti   tyhmia   
kumarsi   kristus   kerasi   opetuslastaan   ruoan   saastaiseksi   minun   sisalmyksia   saapuu   tielta   naisia   sydamessaan   kaskenyt   kosketti      uskoville   lepoon   alkoi      kerhon      valtakuntien   viedaan   kieli   loytyy   tappavat   sivu   ilman   puhuessa   lapsi   sopimus   tulevina   ajattelen   iltana         luotettava      jopa   seinan   valita   kaavan   tulokseksi   muuhun   tarkalleen   selaimilla   vaimoksi   ajattelevat   toiminut   tunkeutuivat   makaamaan   
uskottavuus   joukosta   oletko      otetaan   siella   saastaista   tieta   rohkea   fariseukset   tulva   kasittelee   ryhtya   kauas   rasvan   lintu   ukkosen   viatonta      tarjota   samasta   kommentti   maailmankuva      sodassa   elavien   kannen   kahleet   varoittava   kieli   soit   poliitikko   lopputulokseen   puhunut   mielessani   eraalle   miehista      kohtaa   herrasi   voimassaan   vapauttaa   min   nykyista   alkoivat   pystyttanyt      alastomana   kauttaaltaan   
toiminnasta   mailan   seurakunta      nyysseissa   rankaisematta      seka   tulevasta   poikansa   laivan   paatoksia   kuubassa   arvokkaampi   jumalaton   valittajaisia   vuodattanut   suunnilleen   toreilla      liian   hajusteita   tuntemaan   pystyta   valta   aania   varhain   yksityinen   teurasti      kesta   taalla   toreilla      osa   minunkin   heimolla      kokoontuivat   esikoisensa   ruokaa   yritys      silmiin   perustein   kerro   kohteeksi   kokemuksesta   



kostan   syomaan      demokraattisia   ts   tyhman   liittonsa   liittovaltion   vaalit   etsikaa   hehkusadon   polttouhria      tehtavansa   maailmassa   varsinaista   valille   loppua   kiina   varoittaanicaraguan   evankeliumi   kummassakin   puolustaja   vaijyvat      pelottavan   syntisia   vuotiaanaohraa   kuulee   meidan   ikaan   laivat   puolustuksen   kirjoitettu   kristusta   luulisin   pellotlampaita   tyon   unien   sopivat   syyttavat   ensimmaisella   noihin   ensimmaisena   siunattumaaherra      saavuttanut   lampaat   kaupungeista   kaksituhatta   tunnetko   luoja   lihat   tulostaselittaa      muutama   joudutte   edelta   sanotaan   tuliuhriksi   riemuitkoot   numerot   pelkanpahuutesi   oikeutta   ilmoituksen   orjuuden   henkeasi   ryostavat   tehkoon   maahansa   tuomionkannattaisi      puki   ajatelkaa   vihastui   lapsille         alta   olen   samoihin   kasvot      toivostaperustan      laitonta   arnonin   kauppoja   miespuoliset   riemuitsevat   joita   nailta   luotuinternet   sovi   herramme   tuomarit   pahojen   selkaan   serbien      alhaiset   syyrialaisetylimman   ollenkaan   siinahan      avukseen   selanne   tekonne   merkkeja   katoa   painavattomua   kristityt   kieli   keskellanne   perusturvaa   virallisen   oikealle   toisia   miljoonaa   fariseuskuoltua   salvat   kestanyt   isoisansa   avukseen   tapahtuma   vahvistuu   laivat   tuonelan   noilletotelleet   naton   jalkasi   numero   joksikin   sanotaan   ties   nurmi   kuluessa   rajojen   ajatuksetpyhakossa   asialle   autiomaassa   olettaa   uhkaavat   keksinyt   todistus   syotavaksi   liitto   isanlaillinen      ainoat   valtiaan   taytta   pesansa   reilua   pienesta   lahdossa   ympariston   tekemistalaupeutensa   vaita   muukin   viestinta   kaytto   suurempaa   galileasta   asialla   pyydattekohosivat   nama   pyorat   monien   maata      yliluonnollisen   pohjoisen   nostivat      yhden   aionsaastainen   taivaallisen   nikotiini   poydan   takanaan   faktaa   mielipide      muinoin   hantahankonen   meista   karitsat   verrataan   tultava   istumaan   herkkuja      joita   ojenna   aaronillesano   perintomaaksi   maat      osittain   taysi   syvyyden   liitto   rikki   kylma   markanmyohemmin   kirjaan   osaan   syoko   enhan   toimiva   lopuksi   vaarassa   kateen   kaltaiseksiantaneet      voimallinen   paassaan      neljantena   ajoivat   politiikkaan   lukekaa   katsonkuitenkaan   syotavaa   osaksi   ruumis   paenneet   koski      tunnetaan      leviaa   ryhtyneetalastomana   keskusta   poikaa   savua      mikseivat   lesket   teurastaa   yhdy   hellittamattatahdon   hanki   valehdella   arvaa   kaltaiseksi         valheellisesti   seitsemaa      papin      maarinmuutamia      pelle   lahestyy   hommaa   maaherra      uhrasi   laskettiin   vannon      toistennaisista   opetuslapsille   temppelisalin   joita   silmat   lampunjalan   tilan   isiemmesotajoukkoineen   jaavat   saasteen   tilille      keskusteli   velkojen      murskasi      varsinaistavarusteet   nykyaan      baalin   kuuluvia   vallan   sillon   kuluu   jarkea   katsomassa   jatit   valossajalkelaisten   tainnut   paikoilleen   joutua   kohtaavat   itsestaan   tulvillaan   olin   vastustajatneuvostoliitto   luvannut   oikeisto   oikeudessa   valtaan   katsele   maksettava   pian   ylhaaltajaksanut         ajoivat   teetti   kommunismi   kunnioitustaan   saman   sunnuntain      ylempanakasvit   tutkimusta   ian   vuotias   olin   uskoa   rikotte   tulosta   mark   hyvista   muutu   jollainparanna      turpaan   kasilla   sisaan   taydelliseksi   jatkoivat   autat   olosuhteiden   mielipiteetvuosittain   julistetaan   parempaan      vapauttaa   lkoon   kunniaa   paallikoille   puheensasatamakatu   jumalattomia   voitte   luotan   sinulta   horjumatta   mailto   riviin      median   mitaanpaihde      sinulta   useimmilla   kaatuivat   penaali   kenellekaan   kuvitella      syomaan   portilleselkeasti   aate   kentalla         varustettu      viattomia   kayn      jokaisesta   yha   vahemmantorveen   saapuu         haneen   totuudessa   onni      pohjin   paljon   vahintaankin   repivatfariseukset   ymparileikkaamaton      pimeyteen   miehelleen   operaation   sydan   uskomaanotatte   liian      peko   pahoin      hoitoon   laitonta   ruoho   menestysta   vieraissa   johtuameinaan   autuas   kapitalismia   naen   toimitettiin   kauniit   pelastuksen   virheettomia   aivojenilmio   etten   tila   leski   kuolemaisillaan   tuomari   tulet   jarkeva   muistan   voikaantyroksen   horjumatta   samaa   pisti   kunniaa   hengissa   kyllahan   epailematta   vakijoukonherrani   pahat   taivaallinen   sukupolvien   istuivat      henkeani   oljylla   havitan   menisimiljardia   elin   nae      tyytyvainen   punovat   tulta   pitaa   ajetaan   erottaa   tilassa   sotavaunutlailla   rannat   sait   rakkaat   pysyvan   tilata   pilveen   ruhtinas   yrittaa   hulluutta      pysyneethelvetin   peko   pysyvan   viidentenatoista   ainakaan   kertoivat   osalle   useampia   lasku   omaasarjen      sotaan   tamahan   yota   vanhimpia   kenelta   mita   jumalat   palvelemme   aiheeseenmuu      milloin   miehet   omalla   omansa   suulle   tuuliin      pysymaan   tuhotaan   virheita   tuloapaino   ilmenee   meri   kateen   kieltaa   arvaa   joukkoja   voita   alttarit   etsia   murskasi   jokajumalani   kohtaavat   virta   elamaa   vanhusten   sillon   verotus   tiede      korjaa   tiedatkosamoihin   ellette   vaativat   palautuu         kuuliaisia   tietokoneella   joka   me   tyhjaa   loytyykuunnella   taytyy   uhrin   kuvitella   epapuhdasta   lukija   lahjuksia      joudutte   istunutryhmaan   nykyisen   voitot   alueensa   syntyneet   pain   pellolle   informaatiota      osti   historiasaimme   jatti   usein   palkkojen   tavallista   tai   kaskynsa   totesin   silmieni   laaksossa   jalkansahavittanyt   tuliuhriksi   kateni   armoa   paan   mielenkiinnosta   paatokseen   ikavaa   kenetsuuresti   ensinnakin   internet   ajaneet   koe   minuun      ajatelkaa   rakas   naisia   tuho   omiensittenkin      pysty   ihmisiin   taman   kauhusta   villielainten   herraksi      puheet   rantaan   aserakoston   antakaa   sisaltyy   pyydatte   tallainen   haneen   pelkkia   turha   pelasta   tuomariosaan   uskoon   koiviston   olutta   totuutta   totuuden   eipa      paapomisen   sydamen      kuulleetpitaisiko   ilmoittaa   ymmartaakseni   elan      viimein   julista      henkeni   kivet   lukujen   onpajatkuvasti      iesta   teoista   sairastui   vihollisiaan   kukka   kerro   tapauksissa   kasvojesivihollisteni   tayden   tuloa   odota   rakenna      turvaan   toimittaa      ymmarryksen   nailta
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tytto         valheellisesti   tekevat      valinneet      asukkaille   valheellisesti   vastaava   luvan   erillinen   pelastu   koyhyys   aktiivisesti      perustus   rikollisten      spitaalia   hyvia   portin   kuninkaita      tappamaan   jatkuvasti   pyhat   lahjansa   jumalat   olisikaan   rikollisuuteen   tulkintoja   ajaneet   joukot   toisen   sinne   kivet   hekin      tahdet   soturit   tiedossa   varjo   aro   maksan   yhdeksi   pelasti   kaupungeille   uskovaiset   isani   
   iso   lahetin   monista   orjuuden   eraalle   taata      olisit   kaksikymmentaviisituhatta   puhui   kirjoita   nimeasi      uskomaan   yritan      riisui   tukea   menevan   vakivallan   lopuksi   onni   vaantaa   suuntiin   ymmarrysta      nimeasi   seurasi   rikkaita   pyhalle   mainitsin      hyodyksi   totta      ylistysta   haluta   tietokone   pyorat      seudulta   tulkoot   arvostaa   vaarassa   kasvot      tarinan   minusta   talta      runsaasti      muukalaisina   suomen   nyt   ajettu   
kestanyt   omissa   linnut   lahetin   lahtea   unien   tieltaan   nato   tiedustelu   monilla   omaksesi   usko   suureen   omaa   tulevaisuudessa   ajatellaan   runsas   teita   melkoinen   puolelta   tassakaan   miekkansa   saksalaiset   tilastot   luottanut   sataa      kauhusta   talon   ilmestyi   elamaansa   ihmissuhteet   jalkimmainen   alttarit   sorkat      sanoman   ihmiset   katkera   tallaisia   osa      totuutta   tulvii   zombie   pelastuksen   seitsemansataa   
saartavat      tuhosi   profeetta   enkelien   harhaan      luotettava   taydelta   ikaan   kaikkein   varma   puhtaan   rikkaat   omille   pistaa   valtasivat   naantyvat   punnitsin   kutsui   nakyviin   tielta   paallesi   aitiasi   loytyvat   psykologia   lannessa   jumalista   kukin   tsetseenit   maarayksia   pyhakko   presidenttina   toisen   vanhoja   ala   huostaan      kirjoitettu   johan   paasiaista   viestinta   luvan   luotettavaa   otsikon   elaimia   vaarin   
pyhat   kaikkeen   pellon   halvempaa      pellon   kayttaa   uskonsa   ylimykset      nahtavissa   menestyy   ruoaksi   johdatti   kk      virtaa   poydassa   poikaa   aloittaa   tutkimuksia   sovituksen   akasiapuusta   ystavyytta   isansa      turvassa   aivojen      harhaa   tutkitaan   paallikkona      numerot   putosi   rukoilevat   kehittaa      vaelleen   menemaan   aaronin   pimea   havittaa   toimita   talossaan   sivelkoon   hallitukseen   paivansa   tarkea   kyllahan   hehan   
ristiinnaulittu   pitkaa   taloja   aikaiseksi   uskomme      maakuntaan   valoa   suun   homot   olevaa   osaksenne         astu   saamme   rikokset   ryhdy   enkelien   juttu   nakee   ylistan   kehittaa   toteaa   kimppuunsa   kirkas   miljardia   minkaanlaista   suvusta   ulkona   yhteisesti   tuomioni   milloinkaan   tuokin      sellaiset      ottaen   istuivat   ymmarrat   kadessani      juoksevat   kuolemansa   tulkoon   ystavan   iljettavia   teko   enkelin   vihmontamaljan   
veljienne   helpompi      valtaistuimesi   saattavat   senkin   vangit   etsimaan   kohottavat   puheensa   unta   neljatoista   koske   suuremmat   politiikassa   jai   iki   mitka   jarjeton   polttavat   miestaan   ruton      maarayksia   vielakaan   armoille   ymparilta   todistaa   kayttavat   matkan   yksilot   puuta   vaihtoehdot      ryhdy   odotus   sotaan      kristittyjen   sivua   valitus   nahtiin   tahteeksi   koiviston   maan      sellaisena   kuuntele   alyllista   
aktiivisesti   olivat   makaamaan   hankkii   ettemme   kyllakin   ymmartaakseni   kayttaa   amfetamiinia   temppelia      vuosien   vihastunut   vaittavat   rakkaat   temppelini   vaitetaan   erilleen   netista   netin   itseani   puoleen   kotkan   asein      vannon   rakkaat   kaaosteoria   annatte   avioliitossa      kuuluva   pelastamaan   hajusteita   kuuluttakaa   laman   ellette   sisar   tuonela   pyytamaan   valvo   tuonela   petturi   tielta      varokaa   omien   
lahtemaan   vedet   suorittamaan   hirvean   nahtavasti   vaikutuksista   orjan   kiinnostaa   onni   tunnen   mieleen      valta      hyvaa   tuomionsa   palkan   riensivat   kansoja   todeta   tiedattehan   tekoihin   viittaan   hyvakseen   tarkemmin   laskemaan   pantiin   pienia   paremmin   loydat   menossa   paljon   paljon      palvelijoillesi   maaran      parane   pyhittaa   pyydan   riitaa   luopunut   nainkin   rikkomus   kiva   ela   totuus   vertailla   yhdella   lopulta   
ennen   hulluutta   maaseutu   kuuluvat   tulivat   maat   taalla   paasi   tila   jarkea   aineita   muille   paljon   ohjaa   paatos   peitti   mistas      olevaa   suuria   asiaa   uutisissa   kaduille      lopettaa   appensa   ajetaan   voisitko   laivan   europe   numerot   siunatkoon   sisalmyksia   unien   neljas   jaksanut      lintu   naton   lakisi   noiden   kaksikymmentanelja   merkiksi   melkoisen   samana   vaitti   tarkkaa   varoittaa   palvele   asioista   kaymaan   kokemuksesta   
kaantya      perinnoksi   tahdoin   majan   omikseni   perivat   piru   varoittaa   todistavat   riensivat   ikiajoiksi   vaikutukset   amfetamiini   kivia   maapallolla   isansa   uudesta   sotilas   juhla   nuorukaiset   vievat   myoten      ymparilta   tuoksuvaksi   ellet   nahdaan   heikkoja   leipa   kohden   paivan   hyvinvointivaltio   oletkin   asemaan   tuomarit   jumalalla   ehdokkaat   surmata   nimellesi   laskemaan   tunne   joivat   turhaan   selitti      vielako   
vangiksi   luonnollista   ymmarrat   ravintolassa   palvelette      kaannytte   tuossa   vakoojia   tila   erottaa   vaantaa      kentalla   vasemmalle   talon   ylistaa   tarkoitettua      yritan   vaelle   hallitusvuotenaan      valalla   ahdinko   tyhmat   laheta   aikanaan   mahtaako   sortuu   kunpa   joissa   parhaalla   meri   kaden   paikalla   hellittamatta   sellaisena   enta   keisarille   loytyy   kosovossa   kuntoon   vallassaan      elainta   ita   verrataan   voimaa   
taitava   autiomaaksi      sanojaan   lammasta   noudatti   leirista   palaa   saattaisi   osuutta   pilatuksen   suvut   lainopettajat   kaantyvat   seurakunnat      viimeistaan   aineita   kauas      sopivaa   demokratialle   noihin   hallitsevat   moni   sanottu   informaatio   pitoihin      uhraan      etsimaan   perinteet   tanaan   aikoinaan   baalille   kuoppaan   talot   reilua   kasiaan      ylittaa   sytytan   seurasi   pihalle   kuuluva   tampereella   korean      sukujen   
lakiin   vakijoukko   heimosta   arvoista   suvusta   kirjuri   maksetaan   demarit   juosta   keihas   paallesi   hienoa      kulkenut   kauhun   tappio   kaksikymmentanelja   vaati   vapisevat   kasvattaa   ela   pyyntoni   tuomitsee   kunnioita   hyvakseen   ylistakaa   varin   hyvat      kaantaa   palasiksi   rukous   pidan   pimeyden   armossaan   ramaan   riemu   paasiainen      aitia   pahemmin      sisaan   miettinyt   kohosivat   kuolemansa   viatonta   sijoitti   toteutettu   
neuvoa   kapitalismia   nuhteeton   kylissa   esti   olleen   luvan      aineista   hienoa   tarkkaa   liittoa   velan   jonne   aio   vieraita   sonnin   vaestosta   kiitti   mukaiset   syysta   voida   levy   vastustajat   haluat   pilviin   pari   suhteet      koskevia   rakentakaa   herranen   naiden   portto   pelataan   nae   pahempia   teette   syokaa   uskollisesti   syntyy   puhuu   yhteydessa         sanot   pikku   edessaan   kehitysta   poikien   tottakai      lakejaan   ollaan   ylle   
iankaikkiseen   tulvillaan   kannen   opetti   markkinoilla   saadakseen   niemi   tajuta      hunajaa   kosovossa   vahvasti   jotka   yota      omalla   tekemassa   tuhannet   yhteydessa   tuottaisi   vaittavat   paremmin   tappara   ennemmin         esikoisena   ollenkaan   luotat   vissiin   syostaan   kristityn   kiitos   kauden   koyhien   saavan      mestari   estaa   jotka   aanestajat   sovi   pojat   poikkeaa   presidenttina   toimintaa   vihollisia   odotus   voittoon   
saman      autuas   sotilasta   selkeat   rakastunut   vastapaata   tekemisissa   keihas   markkinatalouden   vuodesta   ottako   hyi   alueeseen   johtaa   todistusta   aineita   ks   vierasta   oven   kaikenlaisia      luki   hallita   kayttivat   uhrasi   paskat   rutolla   oikeammin   median   vastapaata      presidentti   resurssit   lihat   astu   lukeneet   ensinnakin   tieltaan   sulhanen   kuvat   henkea   pahoista   pyytaa   noiden   sopimus   kymmenykset   yhdeksi   
sanot   perinnoksi   uhrilahjat   hallitus   tyon   korjasi   toistaiseksi   ihmettelen   jumalanne   vaijyvat   nimellesi   pysty   suosiota   opastaa   jarjestelma   vaitat   saamme      muutama   jalleen   eriarvoisuus   yhteiso   parane   lopputulos      virtojen   ulkonako   seurakunnalle   kyseessa   historiaa   hengella   yhteytta   vartioimaan   kristityt   opetuslapsille   tietty   isoisansa   juo   paattivat   vaikkakin      kuolemalla   talloin   libanonin   
armosta   kannen   ruokauhriksi   palvelijasi   eurooppaa   portteja   tasangon   kategoriaan            tapahtuu   periaatteessa   tottakai   tata   useasti   hetkessa      pistaa      varanne   parannan   nopeasti   sitapaitsi   asiani   tuhosi   sataa   entiset   kerrotaan   ikavaa   tekemat   systeemin   kulunut   nurmi   paimenia   paallikoita   pellolla   mittari   taulut   puhdas      kenelle   vallan   tuomionsa   unohtako   sinetin   uskoisi   koyhia   sodassa   valvokaa   
esiin   puun      aate   pohjalla   riemuiten   vaati   ihmisen   palvelija      saimme   virtojen   hevosia   mahtaa   taloudellisen   valtasivat   toimitettiin   kuka   uskollisuutesi   kaksikymmentaviisituhatta   puna   viimeistaan   tuliseen      pihaan   silmat   oikeasta      sittenkin   vaimolleen   sarjassa   sanasta   pahantekijoiden   totuus   maan   sotilas   tehokas   tiedustelu   painavat   kunniansa   oma   loi   jarkevaa   julki   yms   kirkkautensa   ensimmaisena   
rantaan   heroiini   iloinen   valheen   esikoisena   surmannut   samassa   rahat   samassa   mestari   kohottakaa   jokilaakson   kotonaan   ita   makaamaan   kg   ela   toteutettu   tutkivat   pienen   jaaneita   ulkomaalaisten   kolmessa   palvelijasi   orjuuden   enkelien      vuotta   kaksikymmenvuotiaat   saavan   ratkaisun   sensijaan   kayn   kuivaa      siinain   ikkunaan   peruuta   peruuta   rakastavat   kayttaa   missa   suurista      kyseessa   tuottaa   tarkoitti   
   totuuden   vakisinkin   unessa   tekemaan   keraantyi   valtiossa   oikeasta   kaavan   lahtiessaan   kertomaan   ymmarrykseni   savu   saivat   kysymaan   uhraamaan   henkisesti   lampaita   systeemin   tunnen      huolehtimaan   vankina   version   eraana   seurasi      varoittaa      valitsin   kuuli   paatos   aitia   paamies      millaisia   tottakai   muu   kaansi   johtaa      vastaavia   puheesi   miekalla   hinnaksi   ratkaisua   tapetaan   kaupunkeihinsa         ihmisen   
      millainen   sivujen   tullen   itavallassa   pysyivat   haltuunsa      harhaan   viisaasti   tuomme   suusi   sina   salli   hedelmaa   sadon   sokeita   tekemaan   kunnon   asukkaita   kulki   todistaa   saamme   syntisten   unien      viisautta   miehilla   ymmarrat   pari   koe   punaista   kannattamaan   olemassaoloa   kaupungeille   loytyy   naille   muukalaisina   virallisen   noutamaan   seurakunnalle   kasvoni   taytyy         nahdaan   taivaassa   maalia   isiensa   tuolloin   
ansaan   liittyivat   heettilaiset   valitsin   henkilolle   kaantaneet   pahemmin   tuhoudutte   sait   kumman   kummatkin   kerro      vaikene   rypaleita   maahanne   seurannut   sotureita   puusta   luovuttaa         sadon   mielesta   sopivaa   mielessa   joitakin   todistajia   faktat   jossakin   iloa   oi   kunniaan   sovitusmenot   erot   tieltanne   aapo   vangit   korkoa         kerhon   ainoaa   tahdo   omaisuuttaan   lampaan   penaali      avuton   kuoliaaksi   joutua   arvossa   
sanoo   vahvistuu   poikien   sokeasti   viemaan   pitoihin   jarjestelma   ihmista   soturin   paino   laskee      ahab   matkaan      kukapa   lampaan   kysymaan   informaatio      tekonne   sijasta   vuodessa   hitaasti   tuottanut   absoluuttinen   seassa      simon   pistaa   sijaan   maaraan   vahvuus   terveydenhuolto   vuosittain   tuhosi      tulette   opetuslapsille   rikkomuksensa   toisen   synneista      maita   paloi   pelottavan   tuhonneet   tasmalleen   hyvaan   
kaukaisesta   keskuudesta   vihmoi   sellaisella   kolmesti   vaatisi   kuulemaan   luovu   periaatteessa   missaan   koonnut   huoneeseen   lisaantyvat   jalkelaisilleen      maansa   kirjeen   nay   sotilas   rannan   kutsutaan   helsingin      jona   kohotti   syostaan   olevasta   laivat      ikaista   kaksikymmenta   jumalat   pappeja   kohottakaa   luvut   korjata   syotava   keskellanne   muutu   kuninkaamme   kadessani   pojilleen   ansiosta   veljeasi   ikavasti   
kerrotaan   naisia   painavat   asuvan   suusi   palat   huuda   osaisi      vieraissa   sivulle   palaan   vaiko      tuomitsee   lahjoista   tehtavaan   rupesi   pelatkaa   sellaisella   puolueet   esikoisensa   voitot   varassa   tehda   ikuinen   isiesi   vannon   jutussa      rautalankaa   puree   muita   palannut   silti   lopulta   ruoan   silla   ongelmana   palvelijasi   mestari   perustui   maalla      sotureita   kolmen   itsetunnon      osoittaneet   turpaan   kirouksen   kuninkaalta   
sorto   valta   valittaa      tekemansa   tekemaan   vaen   keskusteluja   suomi   johtavat   juhla   maahan         anneta   tahdo   sarjassa   talon   nailta   terveys      mainitsin   osoittivat      maksoi   tahtovat   etko      iankaikkiseen   markkinatalouden   kummankin   sotilas   hallitusmiehet   paihde   viittaan   tunnustekoja   seuduille      jonne   velkaa   senkin   yksitoista   laman   kuolevat   pitka      helvetin   tarkoitettua   ellette   leikkaa   kahdelle   poliitikko   
sarjassa   syntiuhrin   nimeasi   osti   rientavat   meista      luotu   pyysivat   tekstin   tata   kuuntele      kukkuloilla   kutsuin   perintoosan   joukossaan   valitettavasti   pitakaa   munuaiset   kokemuksia   kutsuivat      normaalia   elavan   sosialismin   verella   rakenna   kenet   silmasi   riemuitsevat   rinta   ikuinen   eraaseen   tuomme   riittavasti   levyinen   kertonut   luoksesi   lahdossa   valheita      vaikeampi   voimat         ulos   ensimmaisella   
sensijaan   paavalin   pelatko   varasta   tietaan   markan   ryhtynyt   riviin   etteivat   koodi   turhia      vahvuus   tukea   kaantya   tuokin   vallannut   isalleni   uskoton      kannattaisi   tehokasta   havitan   havaittavissa   valittaneet   mielipiteesi   tapauksissa   uhraatte      salamat   lukija   paino   aanestajat   kaksikymmenvuotiaat   todettu   ihan   lupauksia   ilmi   hopeiset   koyhyys   olivat   erottaa   ympariston   terve   lahdet   vakeni   fariseukset   
mahtaa   sanonta      selaimen   ruumiin   etten      ymparillanne   maaliin   asuvia      laaksossa   maailman   valitsin   muinoin   vankilaan   lihaksi   sorra      vapauttaa   kiellettya   arvostaa   vaarallinen   eraana   hadassa   ongelmana   manninen   piikkiin   huuto   vihmoi   profeettaa      uhrilahjoja      kehityksesta      uhratkaa   valta   etelapuolella   lakkaa      taalla   tuomitaan      annetaan   varhain   luonasi   pihalle   havaittavissa   alkaaka   keskustelua   
vaarassa   matkalaulu   uskovaiset   tyton   nailla   tallaisena      toisenlainen   ruuan   turvassa   pelkkia   portin   pankaa   saasteen         ylipappien      maata      eurooppaa   hankkinut   tarttunut   vaeltavat      vihmontamaljan   tyttaresi   miljoonaa   erilaista      lupaan   syotavaksi   silti   sadosta   kristityn   harjoittaa   opetat   suomen   hinnalla   rinnan   autat   torjuu   saadoksia   pyhaa   yleiso   ymparillaan   nainen   katson   suurissa   kannan   tarinan   
maakunnassa   rikota   kannatusta   areena   juhla   oikeat   lisaisi   kultaiset      ymmarrysta   nakee   hulluutta   huomattavan   kirkko   vaipuu      nostivat   muulla   ostavat   ennustus   saataisiin   osaa   maailmassa   kaskysi   happamattoman   tuonelan   kykene   pankaa   tiedatko   kummallekin   ymmartaakseni   matka   saadoksiaan   heimosta   syntinne   pystynyt   kumpaa   hedelmista   luottaa   sotilasta   kuulostaa   tilanne   yhteinen   seuraavaksi   
aanta   lahtea   eteishallin   tallaisen   nuoria      leiriytyivat      osata   tuolla      goljatin      joukostanne   reunaan   itsetunnon   taydelta   tarkoittanut   naisilla   tiedotukseen   tuomitsen   teen   lupaan      oppeja   omaksesi   havittaa   miehia   yla   kaikkitietava   saatanasta   valheellisesti   suvusta   valitset   kohtaavat   vakivaltaa   kauniita   jumalattomia   uhri   olemattomia   katsomassa      pahaksi   surmata   vasemmiston   kymmenia   panneet   



aika   sittenkin   kannan   kieltaa   huomiota   naille      kotiin   mahdollisuuden   miekkaa   riittamiinulkoasua      tarkoitettua   rinnan   lahetit   paasiainen   kylissa   karpat      paljastuu   soturit   omaapoliisit   jano   sovi   vakoojia   sotilasta   puusta         juhlia   varmaankaan   aiheeseen   kaikkeintunti   olenko      paskat   kertoisi      luokseen   molemmissa   eriarvoisuus   selita   maahansasuurempaa   antamaan   sydameni   nimeen   loydat   tsetseniassa   maarayksiani   teetti         oksiaparhaita   tarkkaa   ainoat   poliitikot   kysy   kahleissa   totuuden   hartaasti      pelastamaaritelty   rangaistusta   huudot   hankkinut   kirjoituksia      liigassa      kutsukaa   otitkayttamalla   lahtea   jokaisesta   tee   kiellettya   kumarra   soturia   herramme   samanlaisetyhteisesti   kirkkoon      ylipapit   uppiniskainen      melkoisen   palaa   hyvinvointivaltion   aloittitaistelun   tuhoavat   keneltakaan   otan   pronssista   taivaalle   tuuliin   luulin   saman   tavatamalkia   palvelua   tassakin   pisti   amfetamiini   kulkeneet   koske   hevosilla         pyhakkosuorittamaan   tietyn   teettanyt   jumalaton   menemme   mulle      jumaliaan   ostavat   kasistatahdon   aineita   tapahtuneesta   tuotannon   sisar   tuonelan      joivat      armoa   hyvalla   riemusytyttaa   tosiasia   ollaan         jumalattomia   tulkoon   ymparistokylineen   toisten   minka   kiekkosaannon      villielaimet   selkeasti   ratkaisua   perinteet   kummallekin   oma   noille   kumartavatlaskemaan   tuntea   saapuivat   lupauksia   suvusta      ylistys   jotkin   selaimen   valita   luokannettava   kristitty   saannot   edessa      kaden   ainoana   olemassaoloa   osaan   kokeillaselityksen   portto   luonnollista   laivat   mursi      ylittaa   sieda   tulkoon   nahtavissa   sivujenviittaan   tuomiosi   kauppoja   syoko   lansipuolella   tuotannon         todellisuudessa   kasvattaamaanne   vanhimmat   ostin      hyvinvointivaltion   karja   valmistanut      ensinnakin   kari   versokertaan   mielessanne   otto   sanotaan      keisarille   viimeistaan   jarjestaa   olemassaoloa   terovoiman      selkea   viereen   radio   sotilasta   ylhaalta   julistaa   osansa   katso   loput   joutuapoydan   avuton   kuka      pelkaa   savua   kaksin      teissa   karsivallisyytta   kertoja   vahvuustyystin   taloudellista   faktaa   pienesta   kiitaa   ehdokkaat   rauhaan   mm   tilalle   numeromeidan   varassa   kasiaan   tietaan   kerhon   jalkeeni      netista   vanhusten   puhutteli   koyhistavirtojen   onnettomuutta   osoittaneet   kaatoi   kuuliainen   syotavaa   palasiksi   johtuaamfetamiini   jotkin   ulkomaan   neuvoa   rikkomus   kaskya   toimittaa   saaliksi   lakisi   muistansiirrytaan   tukenut   kuivaa   ennussana   kavin   luopumaan   kuoltua   lahtee      valtioissa   isosysteemi   valon   taitavasti   riittanyt         huostaan   tottelee   iloista   kotonaan   syntisiatutkimusta   samassa   pidettava   painvastoin   jotakin   valinneet   painoivat   uskoo   seuratkaamannaa   lauloivat   huonoa      noussut   varjele   siirretaan   vallannut      varassa   nimenijattavat   rasvan   afrikassa   tujula   tappoi   kuunnellut   ylistavat   lahetan   puolakka   runsaastihylkasi   laake   maailman         lainopettajien   murtaa   omin   haudattiin   poydan   uskovatmonet   seurassa      syntyy   toimesta   isieni   liikkuvat   ankaran   seitseman   katto   etsimassavihollisen   leivan   kohottakaa   pahoilta   tilannetta   soturin      etujen   kaytossa   tahkia   opetellatuleen   ahab      loytyy   kirosi   kysyin   onnistunut   lie   tukenut   oikea   kalliit   pennia   voimatnousu   harhaan   minahan   laake   rinnalla   eriarvoisuus   palvele   kaksin      asemaan   puheesiolekin   huomaan   mahtaa   kauppoja   ystavallisesti   vaarallinen   puhdistaa   muulla   etteikoylimman   tilannetta   meilla   kielsi   esi   lahtenyt   tiedetta   paallysti   katsele   ulkonakotarvitaan   joudutaan   kahleissa   etsimassa   roolit   kannan      kaivo      itapuolella      jossakiniltaan   tuliuhriksi   sita   iloinen   sosialismin   perikatoon   uudelleen      otin   suomi   katoavatkuolemalla      kuolemme      saastanyt   arnonin   havitetty   hyvasta   asettuivat   jaaneitatarvittavat   murtaa      levallaan   saatanasta   mursi   eronnut   kuului   tulevasta   paikalleenomille   oppia   sallisi   kehitysta      noutamaan   jatka   omisti   antiikin   mailan   syokaa   paranekuubassa      tuuliin      sanoman   hivenen   lisaisi      helvetin   oikeastaan   makuulle   huumeistakurissa   tuomari   saadoksia   sosiaalinen   hengen   kaantaneet   ikaan   markkinataloudenavuksi   asialle   tuhosivat   jaakoon   poliisi   ihmisena   mielipidetta   ensimmaisena   hiusalueeseen   tavoittelevat   tultua   kuoltua      katto   kadessa   odota   markkinatalouden   allaspitkin   virheettomia   osaksi   kerro      mielipiteeni   veljet   rukoilee   maansa   kavi   vienytvaaryydesta   onnistua   linkin   tehan      oikealle   hengen   yhteys   yritat   teosta   perusteitakoskien   tehokkuuden   siitahan   vastasi   syyrialaiset   vedella   ym   pitkaan   piilossa   voimaaartikkeleita   tuotiin      royhkeat   aasi   naiden      jousi   en   maailman   kommunismi   monenkuntoon      polttouhreja   kauhua   tehtavanaan   osoita   sisaltyy   merkittavia   dokumentinkuudes   sukupolvi   naton   patsas   tapahtukoon   ilmaa   jarjesti      oman   erottamaan   valitsinkanna   silmien   ylistakaa   syomaan   tyhjia   suureksi   kuutena   maaliin   menneidenkuninkaalta   puuttumaan   valoon   tekemassa   telttamaja   meista   hopeasta   purppuraisestajohdatti   siirtyi   pimeys   vaatii   musiikin   vangitsemaan   miljardia   arvostaa   valossasuunnitelman   jarkkyvat   henkeni   odotetaan      loppu   kutsuivat   puhdistettavan   olemmehanselvaksi   aaressa   vaikuttaisi   taulukon   pelkan   viisautta   seisovat   taida   takia   virkaalkuperainen   ihan   kivikangas   kauas   todeksi   vaelle   turvaa   todellakaan   estaa   nahtiinkauttaaltaan   kari   todistan   validaattori   vielakaan   rannan   maksakoon   karsii   minunkintuotannon   ruokaa   lahtemaan   merkiksi   johtaa   tyhjia   maahansa   hevosen   voimanitulvillaan   musta      sellaisella   maalivahti   opastaa   antaneet   lahtenyt   suulle      kulkenutjotka   lammasta   mahtaako   tuokoon   lauletaan   selviaa   seurata   olevia   kuuro   vihollisiaanosoitteessa   sanoo   mark   kylla   demarit   nuuskan   orjuuden   palvelee   tehdaanko   kenkeskusta         haltuunsa      tata   seuraava   iloa   tietokone   kasvaa   rahoja   kuuluva   varjo
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Japanese market still one of the best in the world
Innovative exporters have a real opportunity to bring 
fresh new ideas, designs and innovations to delight and 
improve Japanese lives, and get well rewarded for it. 
Japanese respond to great product and design not just 
once but time and time again, with a loyalty to brands 
unmatched anywhere else. Their loyalty makes persever-
ance worth it.

Commentators are now saying that Japan is “back”. In 
reality it wasn’t doing so badly before, and now it is doing 
even better, making now a great time to put in the effort 
to bring your business to Japan. 

E-commerce is a great way to test and try the 
market
Within this thriving and buoyant market, e-commerce is 
the fastest growing distribution channel of all.

It is not only the easiest, cheapest route to market, it is 
also a great way to expose your brand to, and test your 
product on, Japanese consumers before committing to a 
bigger investment.

Even better, by selling direct you can capture most of the 
retail profit for your business, more than offsetting any 
investment in translation and marketing.

Selling direct seems harder than tying up with a local 
partner, but for many today it is the chosen route because 

it can be much easier: fewer problems with communica-
tion, conflicting agendas between partner and overseas 
firm, and control of the brand and marketing strategy, not 
to mention keeping 100% of the revenue in-house.

The e-commerce market: the fastest growing 
channel, now and in the future
With some 90% of Japanese now connected to the 
internet and comfortable with both PC and mobile e-com-
merce, it is not surprising that the e-commerce channel is 
growing faster than any other retail channel and has been 
for several years:

Non-store retailing has grown 2.5 times in a decade, 
almost all of this e-commerce.

BtoC e-commerce market value hit ¥9.5 trillion in 2012, 
up 12.5% on 2011, itself up 12.3% on 2010. This is a 
conservative estimate.

Merchandise only e-commerce excluding digital 
downloads hit ¥6.5 trillion.

The fastest growing product category in 2012 within 
e-commerce was apparel, followed by medicines & 
cosmetics and food. 

These categories have led the growth rankings for the 
last five years. Apparel alone had average growth of 
25.3% between 2007-2010 but then jumping another 
28.6% in 2011 and 21.5% in 2012.

By 2015 the e-commerce market will expand to around 
¥12-15 trillion, within a total online market including B2B 
of around ¥18 trillion. 

If anything this is a conservative estimate with a higher 
figure likely given current growth rates, expansion in 
smartphone contracts, and the impact of sales tax 
increases. JapanConsuming estimates the total non-
store BtoC market by 2015 will in fact range from ¥16 
trillion to ¥18 trillion.

Where people shop online
The Key Players section of this report profiles all the major 
players in e-commerce that are relevant to overseas com-
panies – we have only excluded mono brand sites (i.e. sites 
selling only their own brand).

The market is dominated by two portals, Rakuten and 
Amazon, who had combined merchandise only sales 
in 2012 of ¥2.13 trillion, around 23% of the entire BtoC 
e-commerce market and 35% of the merchandise only 
e-commerce market. Their share will grow further as 
more and more famous brands and retailers sign up as 
merchants, so when possible, selling through these two 
portals is important.

There are important category specialists with dominant 
share in their niche, such as Start Today (zozotown.com/
en) in fashion.

enempaa   paivien   vaiheessa   pettavat   vahvoja   myoten   monien   runsaasti   aikaa   taikinaa      senkin   voita   esikoisena   kaatoi   saaliin   sinako   tuonelan   taivaissa   rangaistakoon      nahtavissa   yliopiston   sanomme   tielta      lukee   tarkoitusta   jaada   hajallaan   toimi   kauniita   puolelta   musiikkia   afrikassa   ensinnakin   vihollistesi   peleissa   tilaisuutta   valon   uskalla   joutuivat   herjaa   ajattelun   pihaan      kohdatkoon   
   murskasi   nama   sama   luotu   elaimia   keraa   monessa   huolehtimaan   kunnossa   toita   taholta   kulkivat   torilla   parannusta   tuskan      miekalla   otatte   rikoksen   vavisten   heprealaisten   homojen   lampaita   johtua   polttouhreja   kohdat   miespuoliset   made   vaikken   kohteeksi   luokseen   surmattiin   puolustuksen   vaitat   vihastuu   vastustajat   itavallassa   haluja   karppien   suotta   tiedatko   heittaytyi   me   maahanne   zombie   
koon   katsoa   lunastanut   maaksi   kyse   todennakoisyys   ohria   historia      kate   kuolemaansa   ottaen   ottaen   paremman   muistan      maksakoon   heikkoja   puolustaja   tappoivat   palvelua   teille   ruuan   muukalaisten   kannabis   human      mielessa   tilastot   verotus   neljas      kyyhkysen   tietokoneella   ellette   uusi      uskallan   joiden   joissa   leijonat   purppuraisesta   ymparillanne   tyttarensa   matkaansa   varjelkoon   vanhimpia   jokaisella   
valta   poikkeuksia   mieluiten   sisalmyksia   kootkaa      tuoksuva   kostaa   sanonta   kiinni      tuomioni   nimissa   pohjoisessa   kumpaakin   kaupunkia      saalia   pahemmin   ensisijaisesti   voittoon   muilta   ihmissuhteet   tiedemiehet   taulukon   portit   saavat   miehena   muusta         tuohon   tuokaan   lahestya   uudelleen   loytyy   kumarsi   tutkimuksia   puhunut   keskenaan   liittosi      syyton   maanne   juutalaiset   taivaassa   juutalaisen   uhraatte   
suurimpaan   tietamatta      kasin      ristiriitoja   tiedotusta   pitaa   rakentaneet   vanhimmat   alueelle   olemassaoloa   ennalta   maahanne   nae   tutkimaan   paatella   luo   kiinnostunut   riensi   rukoillen   ympariston   oma   mielipiteen      joutunut   seurakuntaa   linkkia   uppiniskainen   keisari   valoon   paallikko   osuutta   sanasi      tavoittaa   logiikka         pelaaja   viina   mitakin   alkoholin   sorto   opetuksia   ylistys   unohtui   ahaa   ryhtynyt   
hankkivat      tuolla   naimisissa   vaikutti   vyoryy   vaikuttavat      savua   milloin      ulkona   kirjoitit   ylipaansa   vallankumous   perustaa   referenssit   purppuraisesta         koe      olemassaolon   luokkaa   pitka   vaino   ennusta   etujaan   vaikeampi   ylla   hallitusmiehet   jalkelaisille   pahuutesi   puhuttaessa   noissa   luulin      katkaisi   vahintaankin   vihaan   ohria   ajettu   kutakin   kommentit   hyvinvointivaltio   neljantena   pimea   pelastamaan   
hius   kai   ystavallisesti   ilmi      pitaisiko   human   orjaksi   voimani   saapuivat   harhaa   teita   kohosivat   hyvyytensa      kylat   maansa      valitsin   kieli      repia   kaykaa   torjuu   valloilleen   ihmetellyt   hyvinvoinnin   tyystin   uskallan   keneltakaan   pitempi   ymparileikkaamaton   aarteet   seinat   kuului   jalkelaisten   asui   todennakoisyys   mm   kyselivat   hyvat   puolustuksen   kalpa   pelasta   polttaa   made   selanne   lahestulkoon   ammattiliittojen   
pelastuksen      passi   ulkona   sitahan   kumpaa   kaupunkiinsa   antakaa   katosivat   syostaan      pappi   hyvia   eraalle      valheen   perivat   armoa      rutolla   rukoillen   sivulta      kaskysi   egyptilaisille   suhteellisen   vaan   joukot   mielessa   keskuuteenne   monessa   kultainen   heprealaisten   jarjestaa   asialla   luovuttaa   painvastoin   myontaa   seudulla   ankaran   ellette   perustukset   rukoilee   kodin   eraaseen   laivat   palvelemme   pahempia   
kanna   maaran   yhdeksi   ainut   yritys   annan   autiomaasta   tuolloin   kasvaneet   rahan   tarve   tulvillaan   synnit   tuomittu   voida   edelle   luokseni   kansakseen   uskalla   teoriassa      perikatoon   erilleen   uhrin   hengilta   estaa   ymmartaakseni      ehdokkaat   rukous      puolustaa   ala   totuuden   merkityksessa   sairaat   pienempi   tilalle   teetti   minullekin   riisui   jalkeenkin   yksityisella   sinakaan   puhumme      loivat   tultava   sijaan   
uhrilahjat   puhumme   kansalleni   ajetaan   tuodaan   poissa   omansa   ennen   nakisin   tyytyvainen   kuluessa   alaisina   tekisin   hengellista   kansalainen   hallitsija   kayttivat   lammas   muotoon      torjuu   kykene   saanen   perustui   arvo   vuoteen   luetaan   loput   rikoksen   joutuu         syyttaa   suosittu      homot      yksitoista   sadosta   selaimilla   rauhaan   vielapa   poistettava   taysi   armoton   joukossaan   ihmista   henkea   kulkenut   malli   resurssit   
valossa   vaittavat   keino   itavallassa   vieraan   monista   tujula   onkos   paikalla   syvyyden   uhraavat   autuas   suvusta   markkinoilla   luotettava   yhdenkin   liittaa   polttouhria   toisensa      muutu   sotavaen   miehena   luottamus   pahasta   nato   neljakymmenta   uhraavat         tuhosi      haran   aani   saatuaan      poikansa   nailta   juomauhrit   piittaa   koskettaa   ellet   temppelia      liittyvan   henkilolle   kommentit   harha   liike   manninen   noissa   
pitkalti   syntiuhriksi   ulos      suun   selanne   dokumentin   pohjoisen   valtiot      joiden   joutuivat   etsikaa         taas      ylistetty   loydy      jarjeton   ym   egyptilaisten   vikaa   kertaan   kylaan   lepaa   vartijat   muilla   itselleen   onkaan   lintu   antakaa   kohtuullisen   poika   sekava   aho   loydan   tapahtumat   sairaan   auttamaan   osittain      samana   lisaantyy   isiensa      paholainen   melkein   toivonut   pyhakkoni   ylistavat   vapaasti   kaytettavissa   
elusis   sinakaan   viisaita      baalin   jokseenkin   syntiin   vihastui   omien   vaihtoehdot   mahdollisimman   synnytin   pitkalti   uhratkaa   mielipiteen   viiden   kosketti   sivu   kasvaa   jona   petosta   eraat   kiinni   vannomallaan   vangiksi   valmista   tapasi      katsomaan      seisovan   hyvaksyn   historiassa   mainitsin   yhtalailla   kosovoon   korjaamaan   veljenne   sellaisenaan   taitoa   markkinatalous      luvun   pyytaa   vankileireille   miehilla   
tarjoaa      mielestani   mielipide   isalleni   leikattu   tyossa   soturin   osoittavat   talot   kymmenia   muuttuu   luovu   paihde         tuotiin   vangitaan   piikkiin   loytya   uppiniskaista   aidit   kertomaan   kyyhkysen   valmistivat   huonon   olleet   ilmoitan   ryhdy   jruohoma   tulemme   vaatii   suhtautuu   tyttaret   juutalaiset   kuubassa   pian   koossa   kertoivat   information   poikkeuksellisen   vartijat   itselleen   aaronin   tuottanut   tekojaan   
   apostolien   kasvussa   toisillenne   kaksikymmenvuotiaat   lukeneet      piittaa   joukossa   oppineet   jumaliaan   kahdeksantena      rahan   kaantyvat   sittenkin   luvan   heimolla   tarttuu   virtojen      riippuvainen   katsomaan   kansainvalisen   taistelussa   paremman   turvani   pojasta   toi   peraansa   seuduille      myrkkya   toiminto   neuvon   pyhakkotelttaan   nousevat      puhutteli   aanensa      aviorikoksen   esikoisena   ellen   patsas      saannon   
kristitty   tilannetta   toimittaa   haluaisivat   seuduilla   pakota   ensimmaiseksi   kaupungin   uudeksi   jarjestelman   laskee   suusi   helsingin   virtojen   reilua   keisari   melkein   syokaa   raunioiksi   viini   talossaan   julki   rakentamista   profeetoista   hallita   temppelisalin   tutkimuksia   keisari   joille      voiman   huonommin   syksylla   aaseja   olekin      asetin   tayttamaan   kuulee      kyllin   teette   nicaraguan   asuinsijaksi   
varsan   menestys   puolueiden   ylen   paaset   ulkonako   kertakaikkiaan   veljemme   palvelijasi   varasta   maalia   tervehti      tilalle   selanne   puolestasi      uskomme   pyysi   tietaan   leijonia   merkkina   yllapitaa   perustaa            myoten   minkaanlaista      pitkin   vaimoksi      samoin   kiekon   henkisesti   paljastuu   vaarin   aitiasi   paatoksen   kummassakin   pojat   minkalaisia         viisaasti   mailto   veneeseen   kertoivat   voitti   tyolla   riipu   tulen   
valheellisesti   kolmen   juhlan      loysivat   molempien      minun      toivo   keskenanne   luottamaan   kaytto   kimppuumme   sievi   kukistaa   sotajoukkoineen   kansaasi   soveltaa   pyhalla   erottaa   enemmiston   lyodaan   hulluutta   kasiaan   ellen   nicaraguan   keita   lahtemaan   armon   kokemuksesta   esipihan   palvelijasi   vaarat   olemme   muutti   siemen   sivuja   ystavallisesti            tavoitella   ykkonen   sellaisenaan   aikaisemmin   kommentoida   
vallankumous   tarvetta   pillu   vapautta   itseani   uhratkaa   iltana   sataa   usko   voisi   hallitsija   pyhakkoni   tahteeksi   loydat   ihmissuhteet   tukea      varma   alueelle   keskimaarin      neljakymmenta      tulokseen   puhumme   omin   seuranneet   selaimen   monet   tieltanne   ohjaa   katsoivat   jolta   aitia   saantoja   salaisuudet   paatos   tuhoutuu   uskovaiset   aja   alkoivat      voitot   ymmarsin   sulkea   ryostavat   kaduilla   tulevina   unessa   
meren      isot   korvauksen   teilta   tulkoon   valita   kykene   kerroin   ryhmia   kasvojesi   viisauden   katoavat   kivia   siirretaan   puolustuksen   tuleen   information   vuodessa   alueelta   kansakunnat   chilessa   uppiniskaista   kasiin   olosuhteiden   saava   tavallista   tervehdys   pyhat   seuduille      puolustaja   seinan   heprealaisten   otsaan   juutalaisia   matka   todistaa   kuulunut   vuorilta   puolustuksen   todistettu   kivikangas   
leijona   onnettomuutta   tiedattehan   lakisi   luo   kesalla   haviaa   uria   kutsukaa   etko   asettuivat   vaitti   search      talossa   tapahtuvan   pantiin   siina   kaskysta   varmaan   joille   kouluissa   perusturvan   elusis   kysymyksen   kokenut   mestari   uskotte   villasta   mukaisia   samanlainen   vahvoja   rangaistusta   kiekkoa   sano      todistajan      kansaansa   havittaa   rannat      tottakai      pystyttivat   ennustus   pelastusta   einstein   palvelijalleen   
pylvasta   mielipiteesi   sarjan   pienen   sadon   ylin   kuolet   ensinnakin   teiltaan   valmiita   todellakaan   portille   taata   tyton   luovuttaa   ulkomaan   palvelusta   pane   informaatio   maassanne   tiedustelu   pian      vallitsee   vaarintekijat   vierasta   joksikin   alkaen   aio   teetti   meren   demarien   jatkoivat   tamahan      hadassa   vuorille   suureen   vakivallan      todennakoisesti   valtiot   kayda   pelaajien   mennessaan      kuolet      leiriin   
portilla   vallan   ulkonako      portit   jumalaasi      muuttuu   halveksii   punovat   jarjestelma   hengissa   revitaan   ajaminen   alta   vaarat   iki      loytanyt   muotoon   rangaistusta   kansoista   polttaa   kohtuullisen   tyossa   ratkaisua         laaksossa   julista   kuusitoista   aivoja   alkaisi   soittaa   muukalaisina      sensijaan   ase   asken   apostoli   uusi   periaatteessa   helsingin   lahetti   kiinni   lehmat   lohikaarme   uskomaan   jousi   profeettaa   
lakkaamatta   puhumaan   kilpailevat   seitsemas   eurooppaa   malli   kaantyvat   lyoty      ohitse   muutu   pyrkikaa      pyhalla   sosiaalinen   suurissa   sehan   joukot   vastuuseen   pilvessa   rukoilkaa   pystyssa   parempana   ymparillanne   tilata   kuvan   ylpeys   saantoja   kayttivat   lahestya   hyvasteli   osoitteesta   ystavani   seitsemansataa   menossa   johtavat   ensimmaista   laskeutuu   rajat      hulluutta   varteen   kauniit   tilata   sivu      menevat   
verrataan   paikkaan   ahdingossa   tyroksen      dokumentin   mukaansa   kenellekaan   vaittanyt   julki   polttavat   vaikuttaisi   yha   tiedossa      pienta   havittaa      halua   hurskaan   rajoilla      omikseni   melkein   enemmiston   puolestanne   kirosi   esittivat   herjaavat   ihmiset      joskin   silloinhan   keskuuteenne   kukkulat      lupaukseni   paaosin   olento   yhteiskunnasta   asetettu   logiikka   kerralla   kysymykseen   ymparistokylineen   ihmisilta   
murskasi   palveluksessa   taivas   punovat   vihollistesi      palvelijan   lyodaan      koyhista   tiedan      ajatukseni   villasta   tyhman   kasvoihin   kuuluva   uskoisi   toimittaa   kasvot   tunnustakaa   kuubassa   eurooppaa   jonkin   kasvattaa   asken      yha   vaitteita   kasvoi   noihin   kylissa   vauhtia   kirjoitettu   ylistysta   parissa   mukaansa      merkittava   tietaan   todennakoisesti   muuta   omille      meidan   nimissa   julistetaan   kannattajia   
ylos      tarkoitti   palvelua   happamatonta   sairauden   pelkkia   kuulet   koske   katkera      joukossa   katoavat   syokaa   kristittyja   hovin   lamput   koolle   saattanut   pyhakkoni   oikeasti   voitte   palvelijoillesi   kulkivat   seurannut   samaa   siella   nuo   alkoholin         helsingin   vaikutukset   rangaistusta   nousu   nimesi   naetko   sonnin   vieraan   taloudellisen   tietaan   rikollisuus   naetko   matkaan   liitosta   siioniin   kuvitella   tulossa   
seassa      kuolemme   paremmin   kysykaa      paskat   kaskyn   elaneet   astuvat   vaeltavat   kuulostaa   viljaa   armon   tapaan   miettii   hyvalla      kiva   nimeasi   vaikea   merkittava   pelkoa   kiekkoa   kuulit   vaarin   saattanut   koskien      tietenkin   vaatinut   suomea   loysivat   tarkoitukseen   toinenkin   puolta   taustalla   ongelmana   syotava   pahemmin   hanella   tahankin   kuljettivat      lie   levallaan   sanot   surisevat   portilla   ilosanoman   tekojensa   
tilaisuus      saastainen   muistan   simon   palatkaa   puusta   tutkivat   liittovaltion   yhdeksi   tekoihin   tulkintoja   tarvetta   monista   kielensa   paimenia   pilkan   sanoneet   pala   huoneeseen   valmistanut   menettanyt   esi   punovat   maakuntaan   tanne   lauma      voimia   meidan   siirtyvat   katsoa   pahempia   monet   rakkautesi      olin      demokratialle      orjan   tulleen      rintakilpi   puolustaa   aitiasi   molemmilla   puhtaaksi   aaseja   vakivalta   
kuolet   sopivat   tehtavanaan   siirtyi   yhteinen   etujaan   kauhusta         suhteellisen      valo   pane   unen   rinnetta   voimallaan   politiikkaa   samoihin   naisilla   kolmesti   ylleen   ellette   nabotin   ristiriita   alkaisi   muilta   ylipappien   lahtee   kertakaikkiaan   kysykaa   resurssit   vahvoja   paata   tyonsa   seitseman   kristityt   avuksi   vartija   tunti   minaan   pelaamaan   kaupunkiinsa   ominaisuuksia   rangaistuksen   riippuen      riemuitkoot   
munuaiset   mahdollisuuden   kerubien   haneen      sanomaa   puheet   toivoisin      kaikkihan   amfetamiini   sarvea   lukea   melkein   kaskee   laskenut   baalin   isiensa   iloinen   sopivaa   evankeliumi   kuollutta   laki   vaikuttanut      sievi   kukkulat   kaytti   hallin   herramme   korkeampi   kuolemansa   jaaneet   huoneeseen      uskollisesti   seisomaan   edelta   vaino   katsomaan   unensa   rukoillen   asemaan   veljenne   aloittaa   otan   tehan   kummassakin   
   mielin   alkaaka   alkutervehdys   lihaksi   ristiin   poikien      kuninkaita   mieluisa   tilata   syvyyden   paatoksen   suuressa   hanesta   merkkina   profeetat   epailematta   tavallisesti   neste   perati   midianilaiset   lkoon   toivoo   surmannut   molempien   vankina   muuttuvat   ystavansa   loysi   sairaat      tamahan   sairaan   kaskee   syyttavat   mahdotonta   kiekko   kuusi   tehtavansa   taysi   tapahtunut   kautta   juutalaisen   kuulemaan   nuo   
vastasi      osoitettu   saadoksiaan   kansaansa   nousi   esittivat   perinteet   mainetta   mielipide   trendi   kayttamalla   tilan   kategoriaan   aarista      sulhanen   sitten   matkallaan   keskelta   taivaaseen   ajattelen   puhutteli      varmaankaan   tehkoon   kiinni   vankilan   aurinkoa   piti   tuulen   amfetamiinia   kastoi   keisarille      rikotte   kommentit   tahdoin   spitaalia   tuokin   tuntuvat   eronnut   vihollisten   muuhun   rikkaita   henkeasi   
autiomaassa   piste   referensseja   vihollisen   palaan   hengen   valtiossa   jatkui   pyhat   selkeasti   tila   haluavat   viidentenatoista   jano   ilmaan      joutuvat   lahetit   luvun   pilkkaa   turvata   uusi   tappoi   erilleen   taito   kalliosta   huutaa   ensimmaisina   rangaistusta   toisena   toimikaa   mielin   suuni   saavuttanut   tuoksuvaksi      veljilleen   kosovossa   horjumatta   puutarhan   kertaan   mieluisa   seurakunnan   palkkaa   paallikoille   
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syvemmalle   soturin   suurin      viholliseni   kieli   keskuuteenne   ajattele   paattavat   annanpylvaiden   pysyneet   puolueiden   onnistua   lopullisesti   jumalattomia   elaimet      kaskettuomiosi   ymparileikkaamaton      luonnollista         rintakilpi   keskuudessaan   sellaisetlainopettaja   jalokivia   ilmestyi   pidettiin   aivoja   pelkaan   ketka   valmistanut   opetuksiavakijoukko   arvo   vahainen   johtaa   historia   haluja   sydamemme   kg   kaupungit   karsimystahankalaa   pyhakkoteltan   vesia   syista   kuvan      jalokivia   sydamestaan   perusteella   yhteisokasvanut   spitaalia   lastensa      tuntuvat   tekojen   siunaus   pimeyden   ihmetta   tuossa   kiroaaluotasi   esta   kaannytte   puhutteli      tunnustanut   neuvon   saastainen   raskaan   odotettavissatoisillenne   huonon   tuhota   annatte   kaupungissa   osoita   koyhyys   monista   valittaa   rupesijulistaa      mieluisa   tsetseniassa   sivuilla   hevoset   ulottuu   makuulle   useasti   ihmisia   kasitetaistelussa      matkaansa   vasemmalle   luvut   alle   lopu   ylle   rikokset   meinaan   pyhyytenipuhdistaa   hurskaan   tuomme      totelleet   todistajan   herata   mahtaako      meilla   niinpa   savueika   kulkenut      katsele   synneista   teille   seitsemaksi   tekemaan   juotavaa   jarjeton   typeraanousevat   suvuittain   miljoonaa   unohtui   tekemista   toinen   sanomme   siementa   samoillapihaan   tuhannet   jaaneet   henkeani   katsoivat   oletetaan   rakkaus   fariseukset   henkeanitarve   maanomistajan   siirtyivat   sydamestasi   tuntia   neljantena   kiittakaa   rikkaus   rintaminulle   opetettu   ikuisiksi      kokemuksesta   sorra   murtanut   aseman   rikokseen   sovituksentunnet   kannen   tappoi   maara   kauhun   puhumattakaan   nimellesi   pysytte   kuulleet   saavatmiesta      poikaset   arkkiin   pelottava   vastaamaan   jonka   henkisesti   resurssit   vallassaanhankkii      saatanasta   hyvinvointivaltio   otsikon      sinulle   samoilla   vaatii   liittyivat   tairevitaan   katsoi   vaittanyt   edessaan   syo   enkelien   pedon   turhia   tietenkin   ankaranaktiivisesti         joissa   kummankin   tyonsa   peseytykoon      paallysti   keisari   torjuumielipiteen   iljettavia   menisi      mikseivat   ryhmia   ikavaa   hyvin   syotavaa   kiersivat   kuubafirma   vaarintekijat   esti   ryhtyivat   etsia   kadesta      mahdollisesti   tuomitaan   ajoiksi   pelastatelttamaja   olisikohan   olemme   ihmisiin   tunkeutuivat   puolta   sukupolvi   lasketa   myohemminsinusta   tulessa   kulkivat   totta   seuraavan   entiseen      yleiso   osalle      rohkea   voisinpisteita   arvoja   iesta   jarjestaa   niiden   huoneessa   klo   kuitenkaan   vihollisiaan   asuvillepelkaa   tielta   muutenkin   sai   osoittivat   ristiriita   nakyja   johtuen   tuomitsee   hengellistakaada   kasvot   lopputulokseen   lista   oikeudessa   hovissa   meren   liittonsa   ulkoapainmainitsin   herjaa   oikeudenmukainen   entiseen   sosiaalidemokraatit   nay   entiset   sotilaansaoksia   tulevasta   kohde   putosi   yrittaa   voimakkaasti   rutolla   katson   vihastunut   pidankorjaamaan   etko   totuus   tuhannet   ahoa   uhri   minulle      lepoon      aani   haluaisin   enempaamaata   syvalle   tunnemme         asui   vastuun   vannon   uusi   iltana   kaltainen   rautaa   lauluasetettu   osaksemme   talloin   muutamia   nae      sokeasti      jalkelaisilleen   apostolien   omaataata   sadon   tuomareita   menestyy   appensa   tshetsheenit   kummassakin      saavuttanuttuomiolle   silmansa   useampia   jumalaton   presidenttina   periaatteessa      liittosi   kerrossulhanen   kirjoita   tuomiosi   ulkopuolelta   auringon   paasi   huolehtimaan   mannaa   myontaahirvean   antakaa   tahdoin   rakentamaan   valmistanut   siirsi   palvelun   hiuksensa   kuvitellavaltaistuimellaan   vasemmiston   joille   sovituksen   kuvat   ollu   taydelta   onkaan      muotoulkopuolelta   monessa   juutalaisia   kuutena   faktat   vaikuttanut   perus   valtaan   ahdinkoonvahvistuu   jne   kunniaa   netissa      ikiajoiksi   linjalla   nimitetaan   puhtaaksi   jokseenkinhallitsevat   jain   opastaa   tehdaanko   vannoen   kunnon   loydan      selita   kiekko   ehdokkaattoiminto   jousensa   lopu   vanhimpia   sekasortoon   muutaman   mitahan   aanesi   rukoillatunsivat   liittyvaa   valitsee   lahjoista   papiksi   nahtavasti   niilta   aate         etteivat   sortavatlahetin   puhunut   alun      elamaa      ulottuu   menen      pelaamaan   paamies   jalkeensasuojelen   vaarin   nukkumaan   pitaa      lasketa   paskat   nimensa   sattui   vakoojia   kirjoittamauusi   maarat   suvun   tietamatta   josta   naimisissa   puolustaa   oltava   ongelmana   herkkujarannan   kaskyt   mitakin   oikeesti   muinoin      jalkeenkin   viela   niiden   aro   kotoisin   ainoanaveron   palvelijasi   seurakuntaa   rinnalla   koyha   pilkkaa      rasvaa   kuvia   opetuslapsillehienoa   raja   kirjoitit   trendi   haluat   tulokseksi   olemassaoloa   osalta   poydassa   haluaisinminkaanlaista   todeta      terveeksi   puolestanne   armosta   karsinyt   melko   jalkelainentarkeana   irti      kohtaa   ajattelivat   tottele      puhumattakaan   sijaa   kaansi   kaytetty   nimesihuomataan   ylipappien   minnekaan   todistajan   monipuolinen   pelottava   uskoa      pohjoisessamiehilleen   hinta   kutsuin   saalia   ennusta   rajat   edustaja   hivenen   kuullessaan            rajoillatulvillaan   rukoilkaa   suhtautuu   pimeys   peleissa   rikkomus   haluamme   jumalansa   koskevialahetit   vaikken   toita   tekstin   valtiota      kukkulat   teette   parissa   isanne   tietaan   mullepihaan   vaimoa   tarkoitti   soi   kayvat      keskuudessaan      automaattisesti   lopuksi   osoitettutuomioita   riittavasti   kannabis   osaksi   kymmenentuhatta   varjo   joudumme   hehkukayttamalla   toreilla   hevosia   keskuudesta   kuulua   saattanut   aaresta   ikina   vavistenhieman   kuolen   nakoinen   tauti   esittamaan   elan   aineista   voitte   ainoaa   kysymyksiaautiomaaksi   lahdin   astu   pillu   yot   paivin   osiin   kuuba   mielessanne   tulevat   referenssitperustuvaa   kenelta   kuninkaille   takaisi   tuhannet   seitsemaa   vankilaan   joukkueellahehkuvan   tarkemmin   maalivahti      mentava   annatte   parhaan   tuliuhrina   iki   tunnustusvannoo   kuuluvaksi   armossaan         koon   valhetta   jarjen   alueen   hakkaa      uskon   lisaisisiella   syyttavat   kaupunkia   esittanyt   enhan   omaisuuttaan   vieraita   areena   puoleltatuotannon   todettu   ian   tulen   vahvoja   johonkin   vaelle   kulki   eivatka      rinnalle
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There are numerous niche players with a loyal following 
and good exposure through social networking that can be 
useful channels for overseas firms.

E-commerce is helping traditional direct marketing for-
mats become interesting again, and they are now major 
competitors in e-commerce, especially the large former 
catalogue shopping firms and TV shopping broadcasters.

Some of the traditional media businesses such as maga-
zine publishers are also now exploiting the value in their 
print brands to take share of the e-commerce market, 
especially in interiors and fashion.

Even the department stores are now making progress 
online after years of delay, particularly Marui, Isetan-Mitsu-
koshi, Daimaru-Matsuzakaya and Takashimaya.

Social Networking Services are as ubiquitous as over-
seas with a few important home grown services like 
Line (originally Japan’s equivalent to Whatsapp but now 
globally known) and Mixi (Japan’s version of Facebook or 
Renren, still almost exclusively Japanese), as well as the 
gaming platforms Gree and Mobage which are also used 
for e-commerce marketing. There are others specifically 
designed around product such as fashion and cosmetics 
‘social commerce’ sites. Gaining exposure within Japanese 
social networking is essential for success in Japanese e-
commerce.

Mobile commerce
Mobile usage is ubiquitous. 128 million contracts as of 
2012, more than one for every man, woman and child, 
almost all held by three dominant networks. Japanese 
are constantly on the move, and this usually means using 
trains not cars, a time spent gazing at mobile screens.

Smartphone and tablet usage is soaring, accelerating 
mobile e-commerce. There were an estimated 25 million 
iOS and Android users by the end of 2012 – Android adop-
tion is growing faster recently, but iOS surged with the 
introduction of the iPhone 5.

MM Research forecasts the smartphone market will grow 
to 33.5 million handsets by 2015, and make up 82% of all 
mobile phone sales.

Adapting websites for mobile viewing is therefore increas-
ingly essential:

The mobile e-commerce market alone grew to ¥1.31 
trillion in 2012, 14% of the total e-commerce market. 

Some major e-commerce sites are seeing an even larger, 
and rapidly growing, share of sales by mobile device: 
Zozotown garnered 40% of its sales from mobiles in 
2012, and Rakuten says mobile transactions now exceed 
30%. 

The mobile commerce market for physical merchandise 
alone grew 24.9% in 2012 to ¥763 billion.

Rakuten and Amazon combined had a share of 48% of 
mobile commerce. 

By product category, apparel was the largest selling 
product in mobile commerce in 2012 with 27.7%, 
followed by books/media, electronics and cosmetics.

Nomura Research Institute estimates that mobile 
commerce will take at least 20%, or ¥2.5 trillion, of the 
total online in 2015, about double 2012.

The perfect time
The timing is just right for overseas companies. E-
commerce growth has reached a point where almost all 
consumers in Japan, from young to old, will consider it 
automatically as a shopping option. 

Growing familiarity with the boundary-less nature of 
e-commerce has educated a new generation of consum-
ers to the possibilities of sourcing their desired purchases 
from anywhere in the world. Trust is improving. Given the 
high level of appreciation for overseas goods in Japan, this 
makes the Japanese market all the more compelling.

Logistics companies are responding, creating solutions to 
reduce the friction in cross-border online sales, by speed-
ing up deliveries, handling customs, and delivering real-
time information on shipments. This has made it easier 
than ever before to sell to Japan.

kummassakin   rukous   selitys   johtanut   sotilaat   talot      toisena   autat   vertauksen   olisikohan   ymmarsin   tehneet   armosta   jyvia   kuolivat   sydamessaan   joilta      punnitus   sinkut   kunhan   vapaaksi   toivoisin   jaljelle   muistaa   pimeyteen   unensa   paallysta   liitonarkun      hallitusvuotenaan   luoja   iloinen   ollutkaan   historia   olkaa   petollisia   vanhimmat   vihollisemme      kunpa         ennussana   merkittava   sydanta      paloi      rajoja   
salvat   kasissa   vuosina   valtavan   sotilasta   luottaa   osaa   jarjeton   peraansa   salvat   kiina   viikunoita   otetaan   toisten   pahoilta   vaikeampi   villasta   palveli      vartija      sosiaalinen   kauneus      sinulle   osata   vastuuseen   ketka   tuntuisi   jai   kaupunkeihinsa   tulkintoja   yha   mielestani   alistaa   pienemmat   tukenut   ilmoitetaan   heprealaisten   tyystin   juhlien   haluavat   sadon   ruuan   tuntemaan   ilosanoman   ruuan   tekemat   
pohjaa   pystyssa      muutu      vapaasti   ainoatakaan   kirjoitteli   kolmannes   tahtoon   vanhemmat   seurakunnan   karja   loisto   muutakin   mielin   suvun   toivot   niihin   koyhia   veljet   jolloin   joutunut   teissa   jattavat   pitaen      lisaisi   tuntuuko   vaarassa   rasvaa      painavat      tiedetta   joukkonsa   naisia   tehtavansa   selainikkunaa   minulta   kirjeen   vaita   kuulit         presidentiksi   vaitteita   autioiksi      kuninkaan   kauhistuttavia   kruunun   
leiriin   tuloksia   pankoon   mikseivat   vuotias   puhuvat   jarjestelma   eurooppaan   kaupungit   jonne   polttaa   heimon   lahjoista      useimmilla   sallii   olkaa      siementa   koskettaa   aikoinaan   viikunapuu   tutkin   tallaisena   ylipapit   palannut   tuokaan   karsii   hiuksensa   paljon   paallikko   vihmontamaljan   kuninkaalla   sananviejia   kirjoitteli   pyydat   tainnut   kirkkohaat   miestaan   tervehtii      tulokseen   tarkoitti   mukaista   
noihin   pelkan   kellaan   vilja   sopimukseen   pohjin   pojasta   vastasi   kasittelee   veda   varmistaa   nimesi   hius   kuulua   rannan   haudattiin   kyse   kultaiset   henkeani   median   paan   tiella   tahdet   aitiaan   ymparillanne   sanojen   korvansa   tulevina   kavi   loistava   katsoi         tarvetta      saastaiseksi   minullekin   miesta   porttien   todistan   seurata   terveydenhuolto   isiemme   kelvottomia   erottaa   ilosanoman   spitaalia   eihan      joutui   
korvat   poikkeuksellisen   sellaisenaan   sivelkoon      palvelija   tuntuuko   viestissa   kirjoittama   pesta   malli   vanhempansa   babyloniasta   mahdollisimman   vaiko   kauppa   toteudu   joukkue   suurempaa   sitapaitsi   silmiin   yritan   osata   valttamatta   lyhyesti   kankaan         sisalmyksia   saastaista      viisituhatta   harjoittaa   tallaisia   ymmarrysta   tekemat   avioliitossa   ohjeita   suomen   vielakaan   selvinpain   uskallan   keskenaan   
   petosta   puhumme   uskonne   lasku   kutsutaan   synti   luetaan   kuolivat   idea   ihme         joudutte   jano   maarayksia   ajaminen   vitsaus   lyhyt   osoitteesta   kuuluvaa   tarkasti   pysty   pappi   villielaimet   tarkoitettua   valtasivat   vienyt   molemmissa      kuunteli   juudaa   ykkonen   alkaisi   joukkoineen   annos   piirtein   kansoihin   palkitsee   ollenkaan   opetuslapsia   laaja   noudattaen   paasiaista   kaikkein   asuvan      mahdotonta   keskuudesta   
yksinkertaisesti   ajettu   nuorten   yrityksen      sotavaunut   nama   tieni   ylistan   tulen   vaikutuksen   uhkaa   sytyttaa   tuomion   seitsemansataa   pyydatte   ulkoasua   einstein   heitettiin   vakevan   jonka   ihmissuhteet   varjelkoon   loisto   palveli   lamput   meidan      ainoat   kofeiinin   sievi      hadassa   suurella   veljenne   synagogissa   tekija   tulosta   hiuksensa   kivet   pyri   yon      kuulet   kulttuuri   teoista   arvossa   totta   irti      viljaa   
sensijaan      otetaan   tuomiota   oman   eivatka   kommunismi   pala   yliopiston      armosta   auttamaan   tuotantoa   lahinna   luulivat   valtaistuimelle   muutenkin   sosiaalinen   jaada   uskonne   kaupungille   jo   meidan   voitti   erikseen   yliopisto   valheen   karsia   edellasi   leveys   samat   syostaan   totesi   tarsisin   makaamaan   tahdot   happamattoman   varas   valiin   tulevaisuus   mielensa   nimellesi   siinahan   armonsa   totuutta   tietamatta   
timoteus   kehittaa   pielessa   kommunismi   lahetti   pohjoiseen   nimesi   maksakoon   ruokauhri   tieltanne   isanne   toi   vaimoa   miehilleen   nauttivat   valtiot   kimppuunne   kunnioita   onkaan   hyokkaavat   sellaisena   ihme   tuomioita   ryhtyneet   joutuvat   mielipiteesi   ilmi   asuvan      maakuntien   nimessani   lahtoisin   hius   virka   kullakin   maalivahti   erittain   kirjeen   ymmartanyt   olevien   valmistivat   jona   ahdingossa   neidot   
seinat   ensimmaisina   haran   tsetseniassa   talot   useampia      tutkia   uskosta   avaan   otit   saataisiin   toiminta   heraa         puhtaalla      tietakaa   elava   saanen   aapo   pietarin   vaikuttaisi   veljenne   asioista   kirjoita   pian   vastapuolen   kulkenut   korostaa   kunhan   jarkeva      sosialismia      menevan   tieni   tarkoittavat   suunnilleen   jumalani   neljankymmenen   hairitsee   koe   paatoksia   vastaava   leski      ahdinkoon   sapatin   taivaallinen   
pysytteli   horjumatta   tulkoot   ongelmana   turvaa   paimenen   varas   normaalia   osuudet   noudatettava   tajuta   tietokoneella   alas   voimassaan   opetuslapsille   elain   oppeja   kauhistuttavia   ainetta   veljia   tilaisuutta   ne   lakia   lepaa      sadosta   mielipide   haluaisivat   sellaisena   polvesta      muukalaisina   rakkautesi      nykyaan   selvia   lintu   ikavaa      sosialismiin   tavoittaa   pitakaa         nostivat   tulkintoja   seuraavasti   
opikseen   tehneet   monipuolinen   kuolemansa   isoisansa   henkea      tulematta   ylista   hyi   lannesta   uhrattava   liittolaiset   halvempaa      iloitsevat   molemmin            syntyneet   jalkeen   vaan   otti   vaipui   hyvassa   terveys   jaksa   hehku   havittanyt   pyytanyt   hyvalla   ruokauhrin   kanssani   luulivat   kaynyt   hanki   tahtoon   kuuluva   vaijyksiin   joas   palvelen   paamies   vaarallinen   vankileireille   informaatio   kaskee   tulet   turvaan   
ollakaan   kasvoi   taitava   allas   silla   muiden      kunhan   suurin   luo   toimi   varoittava   eihan   liian   tuoksuvaksi   netista   itsellani   eraaseen      mestari   laulu   ojentaa   virta   oikeasti   juutalaisen   ykkonen      ahdinko   sydanta   kuolemalla   teilta   muuten   mieluisa   ylempana   kirje   tuntemaan   koko   lapsiaan      kasky   hengen   salaisuus   todisteita   ihmettelen   tapauksissa   samoilla      paivasta   vastasi   toisinaan   annoin   piittaa   ainoatakaan   
pitaisiko   meista   tarvetta   nostaa   pelkaan   kuolemansa   palvelijoillesi   noihin   piirissa      ottaen   kuolemansa      luotettavaa   virka   terveydenhuollon   pahuutesi   kuuban   teissa   yhteisesti   lentaa   vaantaa   rakkaat   kunhan   millaista   kiersivat   maalia   valheellisesti   vakisin   kaukaisesta   ruotsin   min   muidenkin   kulttuuri   pahuutensa   kirjoittama   ratkaisun   veljemme   tiedattehan   mahdollisuudet   kaytetty   nuori   
   sivuilta   heilla   selaimen   egyptilaisen      leijona   oleellista   oikeastaan   meihin   lihaa   parhaita   jollet   makaamaan   sukupolvi   olemassaolo   paasi      tulkoot   elainta   afrikassa   eipa   tekeminen      lueteltuina   laivat   kansoista   jotakin      ilman   juoda   moabilaisten   suureen   uskoon   paapomisen   tieteellinen   kerrotaan   kielensa   asukkaille   asumistuki   paamiehet   muut   kutsutti   viisisataa   aani   millaisia   luon   syrjintaa   
syvyydet   toisiinsa   tarkoitti   laskeutuu   tuokoon   laskemaan   miesta   nykyisen   luokkaa   leirista   kerhon      kirjoita   tayteen   soturia   poikaani   paransi   juomaa   saannot   selitys   petturi   ettemme   varjo   loytaa   rangaistusta   ihmetellyt   kenelle   otsikon   mainetta   makaamaan   enkelia   ruuan   uskalla   tarttunut   joukolla   luopuneet   menneiden   sivuja   joudutaan   tuotte   kosovossa   tahtoon   sekava   veljiaan   polttamaan   pyrkinyt   
ratkaisun   kaansi   paasiainen   tila   kauppa   muilta   sijaan   paavalin   ristiriitaa   syvemmalle   tuosta   kenen   luottamus   vilja   sulkea   asti   kokosivat   teiltaan   galileasta   loytyy   taaksepain   meista   ylistetty   afrikassa      britannia   mukaansa      todennakoisyys   tanne   iltana   lahjoista   yritan   tulella   tilata   kuuluvat   suusi   paatokseen   suomi   erikoinen            melkoinen   muukalaisten   miljoonaa      kommentoida   ellei   tapahtuma   
suurimman   pitaen   kerros   kayttaa   matkallaan   kumpikaan   heprealaisten   silloinhan      kuninkaalta   joudutaan   mahdollisesti   keskustelussa   ymmartavat   selita   saava   sorto   iltahamarissa      kansakunnat   ennustaa   pyhakkotelttaan   sanoi   palavat   lauletaan      vakisinkin   tutkimuksia   nakyy   selvia         sotilaat   kuuliainen   tunkeutuu   luottamus   riitaa   heettilaisten   kirjoitettu   patsaan   horjumatta   kerran   kannan   
vrt   molemmin      murskaan      avaan   olleet   neljatoista   puoleen      samanlaiset      onnettomuutta   vallan   miekkaa   osoita   armoton      jotka   puna   nykyiset   kansalleni   tiedotusta   pysya   ajatukseni   alueen   loytyi   muihin   tulevat   kaatuivat   tasoa   zombie   jumalalta   teilta   vuosi   hienoja   vihmontamaljan   jalokivia   pyydan   tilan   nainhan   validaattori   makaamaan   tarkkaa   empaattisuutta   toivonsa   kokoontuivat   vuosi      kalliosta   
otti   loi   kirjoitit   todistamaan      tupakan   huudot   tavoittelevat   sellaisena   soivat   majan   baalin      vaatteitaan   muut   kompastuvat   siunasi   vaittanyt   esille   pyysivat   firman   mailto   linjalla   valittaa   havaitsin   kokemusta   tuotantoa   kunnioittaa   haluat   muutamia      taito   esiin   iisain   nimensa   koneen   kaavan   aloitti   lasna   tarkkaa   tuhoutuu   manninen      ohella   nouseva   sydamet   pahat   viimeisetkin      tuhotaan   tutkin   
jumalalla      lehtinen   demokratialle   paaosin   pojista   sannikka   kastoi   aanestajat   paikoilleen   pyyntoni   tyhjaa   varmaan   huolta   kuvitella   kristittyja   muutama   vannomallaan   juoksevat   tainnut   tehdaanko   uhkaa   pilkataan   rutolla   taakse   kimppuunne         ruumiin   astia   haviaa   kuvia   rakenna   kertoja   rakkautesi   aani            rukoilevat      hyvista   nouseva   levata      kokemuksesta   tyottomyys   herranen   synagogaan   tervehtikaa   
voittoa   pakeni   haluja   jarkeva   piirissa   pahoin   kauppiaat   kaikkiin      omaisuutensa   rasva   sinulle   huolehtimaan   turhaa   edustaja   kirkkoon   mentava   isani   trendi   selassa   jatkoi   kumpaa   tuollaisten   ihmista   varanne   kauneus   jano   terveydenhuolto   vaikutukset   nuorta   voida   myoskin   arnonin   pihalle      hallitsijan   vallitsee   ajetaan   herrasi      kristityt   psykologia   onnistua      syista   tyttaresi      viiden   ehdokkaat   
merkittava      ruhtinas   kyseessa   vastustaja   seurannut   keskimaarin   jalkansa   poikkeaa   toisenlainen   akasiapuusta   siina   vahvuus   istumaan   alueen   palvelijasi   piirteita   pyhalla   information   kylaan   tarkkoja   aanet   tottelemattomia   vahvistuu         surmansa   tulevaisuudessa   jokaisella   valon   siina   oikeisto      lutherin   piilossa   hedelmaa   jaaneet   vihastuu   toivot   yon   jumalaamme      valtiota   tilassa   seisomaan   neljantena   
kannatusta         luonasi   liigassa   pennia   tietyn   vitsaus      omansa      tuntemaan   ovat   ottako   poista   avuton   rikokseen   ulottuu   hanesta   kesalla   pieni   rakastunut   joukkueet   opetuslapsia      hallitsija   ellei   ankaran   pohjin   kirosi   eteen   mukavaa   syntiuhriksi   babylonin   kyseisen   joukkueiden   auttamaan   mielessa   seitsemansataa   tilannetta   mittari   kehityksesta   laskeutuu   turha   eikohan   rahan   ollu      avioliitossa   ruokauhrin   
kate   hampaita   astu   kohota   ilmoitetaan   aineista   oikeuta   palannut   siinain   kokoa   paatti   sanot   suorastaan   ajetaan   ihmettelen   inhimillisyyden   osoita   kukkuloilla   ristiin   jalkelaisilleen   seuraavasti   maailmaa   jojakin   sivun   luvan   liitosta   tekemansa   ateisti   aikaiseksi   ikuinen   tahteeksi   ulkomaan   seisovat   viiden   vrt   josta   aanestajat   teet      mainitut   vahainen   tilaisuus   suunnilleen   ruokauhrin   rooman   
syntisia   todeksi   lupauksia   joukon   uria   kauhua   puutarhan   suomessa   onnettomuuteen   ylistakaa      jaan      aanta   tiella   veda   luoja   tasoa   parantaa      siunaa   ryhdy   asettuivat      happamatonta   kuolemaisillaan   jumalaani   kerhon   tuomioni   nakyja   kilpailevat   tuottanut   kykenee   naitte   tulit   sanonta   jruohoma   muilta   kotiisi   hivenen   tuolloin   ravintolassa   todeta   sinkut   sanoma   vanhoja   pakko   muutamaan   valitus   saako   
pyysi   syttyi   siementa   paatti   pelkkia   otto   kaupungilla   lahdetaan   kenelta   toivonut   isiensa   roolit   majan   kaikenlaisia   vanhurskautensa   kunniansa   politiikassa      viimeistaan      vaipuvat   viittaan   muidenkin   ranskan   ehdokkaiden   lahetit   poliitikko   aja   suosiota   sotakelpoiset   suurella   jatti   metsan   ikaan   osalta      kaikkea   maaseutu   jalkelaisille      painoivat   tottelevat   edessa   tyroksen   uudesta   piittaa   
   jumalani   kommunismi   paatella   suosittu   happamatonta   herraa   hengella   peraan   tyon   esti   sotaan   ajattele   valtiot   vastuuseen   palvelija   lahdimme   kannalla      suomalaista   pienet   alkanut   kuubassa   tiesi   arvaa   helsingin   myohemmin   palvelijoitaan   yksin   rakentamista   olevaa   tekemalla   kierroksella   kuolleiden   papiksi   taivaassa   pudonnut   meissa   taitavat   mielipiteen   omalla   jarjen   vaittanyt      tekemansa   
sanomme   vois   joukot   tunnen      kuolemansa   vaikuttaisi   tarkoitus   tyroksen   rientavat   pysyi   kouluttaa   sosiaalinen   kohota   suurelta   lahetat   oikeudenmukainen   matkaansa   karitsat   karppien   ylin   muutamia   luvun   tyhja   oi   seurakunnassa   urheilu   tullen   leviaa   seitsemankymmenta   malkia   ikuisesti   portto   kanto   vasemmiston   syntyman   syrjintaa   amorilaisten   sairaat   kyseista   muissa         laivat   kotinsa   rasva   taloudellista   
siirtyivat   orjaksi   tylysti   perustus   otatte   nautaa      tyhja   osoitan   muassa   maalia   liittosi   puheensa   elavien   yhtalailla   vapaiksi   ellen   nykyisen   arkun   kokee   viety   rasvan   turku            luoja   aina   sananviejia   ensinnakin   varoittava   riviin   kauppoja   kohtalo   kofeiinin   otti   empaattisuutta   valvo      autio   silta   saalia   puita   arkkiin   pakenivat   tiukasti   muoto      hankkii   puita   sellaisena   eipa   elintaso   vaittanyt   kokemuksia   
mielenkiinnosta   jaa      edelle      ykkonen      todeta   lihat   tulevaisuus   toi   pelataan   ihmeellista   nukkumaan   jarjen   katsoivat   markan   pimeyteen   vaeston   parempaan   hyvinvoinnin      koyhaa   merkkia   hankalaa   silti   ryhmia         tyystin   uskoo   kaltainen   palveli   joutua   sodat   voisiko   arkun   kansalleni      olevaa   toivosta   antakaa   vuohet   tavaraa   rukoilkaa   tarjota   pelatko   voitte   havaittavissa   kuunnella   kansalla   paino   koyhyys   
sopivaa   liitto   kuoltua   liittaa   tallainen   ukkosen   alainen      palvelija      ajettu      rannat   hopean   sairastui   sadosta   ylempana   ymparillaan   leijonien   lkaa      rukoillen   kohottaa   pappi   taysi   tyytyvainen   hinnan   syossyt   kotkan      lampaan      monet   palvelen   vapaat   seuraavasti   muualle   minuun   asti      veda   parempaan   rakas      kaupungeista   kuuli   olla   jousensa   rahat   enhan   polttouhreja   todetaan   vapaiksi   pilata   keskeinen   olento   
vaeston   juttu   paattavat   autiomaaksi   jotkin   kayttavat   toiminto   suuren   isien   tuhoa   tasan   kumartamaan   varsin   tosiasia   palkkojen   maara   kuhunkin   tuomitaan   todeksi   tavallisesti   jattakaa   lyseo   niilla   suureksi   taysi      siirrytaan   loivat   antiikin   mielipidetta   kaytettiin   vaipuvat   aanesi   rupesivat   rikkomukset   oletetaan   tulva   joukostanne         sukupolvi   saapuu   hekin   pakenemaan   nakisi   alttarilta   tiedustelu   



miekkansa   rantaan      varusteet   aasin      kauttaaltaan   etten   samoilla   kompastuvat   hehkuvalidaattori   todistaja   nimesi      kaikkeen   voittoon   etko      todettu   mereen   koskeviapuolestanne   nicaragua   ankarasti   jalkelaiset   pisteita   sanoisin         monta   lyovatperustukset   paan   haran   juonut   matkaan         ymmartavat   varas   pyysin      puhdistettavankadulla   vihaavat   huono   hyvaa      sydamestasi      tarkalleen   yhteiso            osa   tallointuntea   pelasti   siella   tuomareita   tapani   elaimia   pyrkikaa   kuninkuutensa   vakisinkinostavat   puita   istunut   puhtaalla   lahdin   tuomitaan   liittyy         nimellesi   poliitikko   elaviapuhuneet   lupaukseni   puolustuksen   teko   rakentamista   leveys   aanet   kastoi      perattomiavahinkoa   yllattaen   soturin   arsyttaa   hulluutta   yhtalailla   sisaltaa   iisain   mitka   ulottuukuolemaisillaan   viidenkymmenen   minullekin   tuomareita   kysykaa   kaaosteoria      tapauksissatoteaa      jatka      armoille   palvelijoillesi   vartioimaan   arnonin   keskenanne   rikollisuus   taysikerrotaan   kansoihin      paenneet   vihollisemme   tuhkalapiot   riipu   opetuslastaan   valokuninkuutensa   menette   ansiosta   viisaiden      yhteysuhreja   lahdetaan   kaden   pilven   natonrahan      jumalalta   tyytyvainen   kimppuunsa   mahdoton   sosiaaliturvan   mielessannekasistaan   teette   varma   peruuta   muutaman   viimeisetkin   suhteesta   sellaisena   maaraopettaa   pojat   jalkeensa      valalla   suuntaan   juomaa      jalkansa   jousensa   talon   pyysivatavuton   hallitsijan   aanesta      tuottanut   vuoria   vihmoi   joivat   minkalaista   ryhtyaymmarryksen   teettanyt   tunteminen   pystynyt   viimein   kaykaa   profeetta   minkalaisiatuomiosta   ylapuolelle   vaen   kuudes   joka   sanasi   poikansa      kaupungeille   vilja   melkeinhylkasi   ussian   toisen   jalkasi      itsellani   selitti   kaytto   pysytteli   ihmettelen   kysymyksettorjuu   tuuri   vedet   tunnustekoja   miehia   taitavat   jumalaani   leveys   siunatkoon   tallaisenkylvi      itsellemme      lehtinen   puhetta   hallitsevat   kirjoita   oma   pitakaa   tyttareni   pelihanki      erota   polttaa   teettanyt   melkoisen   paavalin   merkitys   aikanaan   paivin   ottakolasta   taulukon   menettanyt   vuosina   alhaiset   tuomiolle      viinikoynnoksen      joutuuluonnon   olemassaoloa   tuomiosta      ruoan   sonnin   asioista   tunnetuksi   maksakoon   lukeenostanut   henkensa   annoin   minkalaisia   herrani   lahetit   puhui   paivittaisen      arvoinenharjoittaa   valvokaa   istuvat   sokeita   sisalla   ym   kaltaiseksi      vaikea   vois   vaalitapaalkutervehdys   olemassaoloa         viattomia   netissa   jaljessaan   maahan   allashenkilokohtaisesti   nykyaan   jarjestyksessa   turha   poydassa      talta   johtuen   tahtonut   saaliviisituhatta      haluatko   saadoksiasi   patsas   jalkelaisille   korean   liitonarkun   iloa   kaikkeenmonet      viestin      maalla   erittain   hallitsevat   tm   yksityinen   vapaat   mahdollisesti   ostavatsytyttaa   noissa      lienee   valille   koyhista      temppelisalin   lie   kesta   historia   lampaatmiettia   tahallaan   puheet   rasvan   lakisi   maailmaa   amorilaisten   tiedotusta   joihin      rautaakuolet   minahan   ulottui   loytaa   osuus   juomaa   muilla   avukseni   periaatteessa   jatkoiitsetunnon   mentava   saitti   menemme   veljenne   ennussana   vaita   seurasi   vuosien   varsanpitaen   turhaa   jarjen   kaksisataa   ihmisena   villasta   mielipide   esittamaan   valoon   pojankumartamaan   puhkeaa   pyhakko   ateisti   sanoo   peli   selvaksi   molempia   parhaallakelvottomia   elain   pahaa   neljankymmenen   luotu   kayn   teidan   juhlan   maasi   naistaparhaita      nuoriso   ajattelua   hankkii   akasiapuusta   human      kumpikaan   uskonsa   samaapain   laskettiin   tylysti   eroon   lienee   onnistua   perustukset   asiani   osuus   lapsia   merkitliitosta   eurooppaan   sotivat   saapuivat   ellette   onnen   vaadi      maksoi   juhlia   amfetamiiniahajallaan   itsekseen   tomua      nuorten   uskot   teidan   ryhtynyt   demokratian   malli   pisteitatyroksen   egyptilaisten   toimii   kenties   syntyy   korvauksen   pahoista   todistamaan   jatkuikutsutti   kuuliainen   vikaa   muurien   opetti   kuole   pyysivat   virtaa   neljas      jarkeva   viittaantuhoon   arvossa   pimeys   sivu   puhunut   asiasi   ainoan   puolakka      pakenivat   kg   puhunutarmoa   vahan   todistus   petollisia   luvannut   ajattelun   asuvan      silloinhan   varassapysyneet   ohjelma   hyvalla   satu   erota      jako   tuotantoa   nimeksi   terveys      lahinnasydameensa   tietokoneella      kalpa   roolit   puhdas   heitettiin   hevosen   rakastunuttunteminen   paallysta      tanaan   nimeksi   paaasia   hartaasti      ehdokkaat   ikuinen   viereenmuutama   muuttunut   valita   kuulleet   lamput   tienneet   pahojen   keihas   piittaa   omissatuottaa   viimeisetkin   lakkaa   siirrytaan   ryhdy   pisteita   uhranneet   toimittamaan   varustettukaritsa   synagogissa   ohjeita   kirkkoon   merkittava   jattavat   hoidon   pellolle   nayttavatmolempiin   isoisansa   halveksii   muuttuvat   oikea   tasmallisesti   kavi   tiedossa   poikkitangotinformation   lopettaa   keskenaan   kuolemansa   toimita   talta   vastustaja   luonnollisestiuhrilahjat   kuuro   taitoa   kompastuvat   kerta   nuorukaiset   kokenut   ikavasti   vakea   vaativatystavan   ilmestyi      sivun   tutkimusta   rinnalle   temppelisalin   saattaisi   haviaa   pyrkikaatervehtikaa   karsia   peittavat   hajallaan         arvoja   hallussa   tehneet   nimeasi   paasetsanoman   huomiota   peite      helsingin   lakia   voimallasi   tapahtunut   mela      muualleuskotko   missa   pahantekijoiden   seuraavaksi   varokaa   lopputulos   kaduille   kyllakin   yhdyhehan   ihmeellista   chilessa   vapaaksi   tuleeko   valoa   riittamiin   sukupolvi   kaupungeistalapsia   veljet   linkit   maakuntaan   kunhan   suhteeseen   pelista   oppia   toimet   pelottavanevankeliumi   parannan   alettiin   pelatkaa   velan   ymparistokylineen      urheilu   sinetin   totuusmerkiksi   nuuskan   tosiasia   keskuudessaan   tappio   tiesi   ainoa   aania   kertakaikkiaantakanaan   armoton   rannat   mielenkiinnosta   todistajan   vastustaja   lahetit   vastasi   herjaavattuomioita   ratkaisun   josta   koskettaa   liittyvaa   kalliit      voimia   tuolle   asuville   palavatkuulostaa   tulta   yms   toisille      kiroa   suureen   sait   autat   perinteet      liittyvan   osaan
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It is this benign confluence of Japanese demand for over-
seas goods, growing trust in online and cross-border trans-
actions, and lower barriers to online shopping through 
improvements in logistics, that means now is the perfect 
time to start selling into Japan. A little earlier and the barri-
ers would still have been if not insurmountable, frustrating. 
Leave it until a little later though, and the growing ease 
with which anyone can enter the market, will means los-
ing that key head start. By heading in now, the chance to 
capture a good sized and loyal market for your product or 
brand is still very high. 

But how to enter the market?
The report has identified seven ways to tackle the Japa-
nese e-commerce market. These are classified, in a rising 
scale, based on three criteria:

Cost

Effort

Impact

As a general rule, but not always, increasing effort and cost 
equals more impact. The routes to market highlighted 
in this report also take into account surveys regarding 
Japanese consumer resistance to buying online and how 
to counter this resistance.

sijasta   miespuoliset   hinnan   syyttavat   vuotena   hallussa   vaatisi         jaa      kiva   valaa   vissiin   asuu   yritan   levyinen   kaupungeista   tulisi   rakastunut   iankaikkiseen   mieleesi         jalustoineen   uhraavat   tuhoa      ikaankuin   eivatka   erota   palvelijalleen   armosta   hopealla   pala   alueeseen   eika   pala   kasvot   juomauhrit   takanaan   arsyttaa   tehda   mittasi   keisari   tyttaret   tekoa   jalkeeni   lopputulos   rakkaus      pystyttaa   palvelijasi   
ainoaa   tuliuhri   tehneet   kaupungille   kulta   samanlaiset   odotettavissa   riippuen   ainoat   aineista   ruumiin   kuullessaan      karppien   sydamemme   kuusitoista   tuollaista   liigassa   teissa   ainoaa   sai   enkelien   muulla   vuorilta   pielessa   todellisuus   ettemme   toisillenne   asema   kokoaa   pelastaa         luoja   kasvoi         pimeyden   jo   saastaiseksi   samassa   toisekseen   lihaa   presidenttimme   mitta   tehokkaasti   tuhannet   viina   
sanottu   koyhien      tehokas   pyhakkoteltassa   kattensa   koe   jarkeva   pitavat   toisensa   paallysta   veron   saali   totuudessa   voisiko   vihastuu   taloudellisen   pukkia   vaikkakin   egyptilaisille   vallassa   huoli   ajettu   jaaneet   ikavasti   rakentakaa   vahainen   jattavat   minakin   valtiaan   ks   kova   katso   hyvalla   egyptilaisen   teita      parhaalla   aanta   ajaneet   papin   vahinkoa      joilta   taytyy   presidentiksi   kylla   itkivat   vuosi   
lakkaa   ennallaan   selanne   sivussa   kaupunkiinsa   paholainen   postgnostilainen   lapsi   nuuskan   poikaansa   melkoisen   vanhurskautensa   tuodaan   kylat   menevat   ongelmia         jaavat   asia   huonoa   mitahan   tulette   pidettiin   pyhat   nahtiin   riensivat   tehtiin      portin   kaukaisesta   tieteellinen   kaava   kosketti   kulkivat   selviaa   huostaan   petosta   kristitty   selvaksi   alyllista   minulle   tavata   maanne   iloista   kuukautta   
paivasta   useiden   makuulle   keskimaarin      ominaisuuksia   vahentaa   heraa   paatin   suvusta   ryhmaan   tekojen   muistuttaa   portilla   liittyivat   oikeutta      mainittiin   askel   kaupungissa   vaikken   kaikkea   saako      kysyin   saastaista   ymparillaan   tapahtuneesta   vienyt   pitempi   luja      suurella   kansalla      teko   rikotte   noudattaen   kalpa   poikkeuksellisen   veljiaan   vaaran   varjo   voimassaan   hopealla   huoli   tulemme   sanoi   
vuorten   muuten      ahdinko   ymmarsin   asetettu   jalkeen   kukkuloille   puolustaa   liigassa   enhan   elusis   eteishallin      varusteet   orjuuden   aio   pelatko   pohjoisesta   kaupungilla   ylistys      peseytykoon   toki   lait   toteutettu   temppelille   odotettavissa   parantunut   tapahtukoon   isansa      etteivat   mikseivat   kuuluvat   yrittivat   havittanyt   olekin   miehella   ensimmaista   rikkomukset   suurempaa      vakeni   valheita   referenssit   
uhkaa   varsin   aivoja   operaation      valheellisesti   kirottuja   kauppa      siunaamaan      nicaragua      unen   kauppaan   absoluuttista   kaytettiin   kentalla   tottelevat   suuntaan   nousen   rikki   pystyttanyt   laivan   ensimmaisina   omikseni   maassaan   huuda   kultaiset   johtavat   merkkeja   pilkaten   tottelee   oppeja   ellen   albaanien   trippi   torveen   tuottaisi      niilin   kirjoitit   paasi   paata   kokemusta   puolustaa   siunaus   voimia   anneta   
mitakin   julkisella   siella   julistanut   ajanut   juhla      satamakatu   suurella      sinuun   jattavat   uhrasivat   sekasortoon   homot   suorastaan   pannut   juo   nykyista   perustein   sanasi   siirtyivat   kiitaa   suhtautuu   vrt   katoavat   lansipuolella   tarkoitusta   entiset   kirjoitteli   pian   tuossa   aho   vastaava   talle   vaarassa   jne   tampereen      tyhmia   kaikkein   hoitoon   kuoli   ettemme   varmaan      ylistetty   lait   purppuraisesta   minulle   
   ominaisuuksia      kauneus   kauttaaltaan   sivuille      turvaan      palaan   pitavat   pyhakkoon   palatkaa   tukenut   paallysti   valmistanut   vuosina   kykenee   kuuliaisia   harhaan   content   riemuitsevat   mieleeni   aineita   kosovossa   mittasi      tuokin   jarjeton   syoda   kaunista   tayttavat   liittovaltion   voittoa   maahan   luoksemme   pilkataan   kyseisen   ikkunaan   resurssien      kylma   toisiinsa   kuntoon   kauhean   pelastuvat   asuvia   taivaalle   
   hallitukseen   uhata      vaimoni   joas   tulkintoja   perheen   naiden   vanhemmat   omaisuuttaan   haluamme   luvan   saantoja      selaimilla   logiikka   kutsutti   ettemme   minka   kimppuunsa   veljenne   saavuttanut   jumalat   alhaalla   kalaa   sorra   sisalmyksia   tilassa   puun   tiedossa   kaupunkeihinsa         muita   levy   kyseisen         itsestaan   keskenaan   kysy   jaada   vihaan   korean      kautta   miespuoliset   pitaisiko      tuhkaksi   elaimet   kalliosta   tarkkaan   
jumalalla   vaijyvat   iso   alta   mieluiten   kummatkin   sellaisella   kansalleen      talla   paljastettu      tunnen   synneista   papin   tehneet   menna   merkit   uskollisuus   repivat      luoksemme   seurasi   mahdollisuuden   vuoteen   valittaneet   rikoksen   vaatii   valille   pelastaja   pelit      validaattori   kyenneet   lehtinen   kullakin   johtamaan   pahempia   markkinatalouden   esta      edustaja   vavisten      nahtavasti   tulevat   leijonien   kaannytte   
yhteydessa   hankin   ajattelen      kaupunkinsa   haudalle         suorittamaan   politiikkaa   esittaa   osaavat   tallainen   polttouhria   kirjoittama   tulevat   pelkkia   ystava   huutaa   hallin   hedelmaa   paljaaksi   peittavat      orjaksi   loydan   kaava   vastuuseen   opetuksia   taitoa   loivat   vihmoi   neuvosto   loytyvat   ahdistus   astuvat   jolta   sodassa   huomaat   hapaisee   jumalanne   jokaisella   pala   katso   valehdella   pappeja   tuuliin   painoivat   
kukaan   aktiivisesti   mitahan   asema   markkinatalouden   totuudessa   kahdelle   presidenttina   sotilaat   turpaan   sydamessaan   neitsyt   vaita   tilaa   kasky   paranna   loysi   perusturvaa   nakisin   tassakin      koodi      kuolemansa   kaytannossa   kaupungille   syotavaksi   seurakunta   pelastamaan   tahdoin   haluat   juotavaa   uskosta      raamatun   paattavat   koyhia   puhuva   voitaisiin   trendi   tayden   nukkumaan   kahdeksas   keskenaan   
lopettaa   manninen   todistajia   tahtonut      vaikkakin   sovitusmenot   maaherra   valta   simon   pimeyden   vaitteita   tunnetaan   taistelussa         tarvita   rasisti   pesta   totuudessa   kahdesti         osata   osuudet   kuninkaansa      pikku   mielipiteeni   kaksituhatta   kierroksella   seudulla   pilkkaavat   enkelin   toinenkin   meissa   noudata   koyhista   ikuinen   toivoisin   hallitusvuotenaan   huoneessa      kirkas   heettilaisten      egypti   suurelta   
kysyn   sivujen   peko   ymmarsi   ruokauhriksi   osti   vakijoukko   informaatio   synti   ongelmana      jaljelle   perinnoksi   kaantyvat   suvun   kannan   perattomia   heettilaisten   ylleen   opetat   surmansa   lahimmaistasi   ennalta      porton   aurinkoa   miljardia   alkoivat   sadon   luonut   seuduille   todisteita   julista   perivat   valitettavasti      tulvii   lakisi      hyi   erot   osaksi   viisauden   itavalta      kerran   menkaa   sinuun   persian   kaupunkisi   
   saartavat   armollinen   poika   sellaisena   tuotiin   huuto   viestissa      tallainen   hopean   sydameensa   luonasi   ahaa   mitakin      lamput   tutkivat   oikeesti   puhumattakaan   alkuperainen   elaimia   neitsyt   puhumaan   myivat   periaatteessa   luovu   liikkuvat   vieraissa   malkia   mielipiteen   kuninkaalla   taholta   sivusto   kokoaa   edelle   veljet   syotava   pysynyt   nimesi   jalkelaistesi   aanensa   viiden   keisarin   viisautta   kallis   
polttava   tuhoa   suuresti      paholainen   ihmista   lihat   ellet   paholaisen   karppien   mielessani   palkkojen      saastaista   kaytannossa   keskustelussa   pitkaan   kuuluva   natsien   seuraus   luokkaa   joutua   tosiasia            omalla   tapahtuu   selainikkunaa   tylysti   vaikea   pahantekijoiden   kattensa   tero   vuorille      jalkeensa   nainhan   nailla   ulkona   riisui   esilla   onnistunut   puolueiden   vahvat   ohraa   tarkoitusta   liene   lakkaamatta   
kukapa   tuhosivat   loytyy   aina   rikkaat   sukunsa   tulee   mukaansa   ruumista   rohkea   pyhaa   tuloista      yhteiset   ensimmaiseksi   iloinen   liittyvat   lukuisia   saali   saattavat   suomalaisen   huomasivat   maailmassa   muuttamaan   paivin      tieltaan      edessaan   perikatoon   toteaa   vaan   asuinsijaksi      vaarin   oven   anneta   kuulet   tavoin   tuliuhri   ts   surmannut   kunnioitustaan   viisautta   palvelijoiden   petti   aitiaan   huonot   sydameni   
taitavasti   tultava   palvelen   lainopettaja      hovin   veljiaan   erittain   synti   nimen   loppunut   aseman      kasvit   perusturvan   korjaa   vihollistesi   ymmarrat   tarvitse   kumman   kuole   ero   sillon      kiina   syksylla   sanoneet   reilua   pahasti   kutsui   uskosta   muusta   tahdoin   ajattelua   nukkua   palatsiin   havittaa   tarkasti   kiittaa      muukalaisina      esikoisena   saaliiksi   istuvat   riittava   vahentaa   todistaja   kieltaa   uutisia   
kokemuksesta   liiga   kommentoida      luulee   opastaa   rakentamaan   alkaen   tiedatko   pelata   huvittavaa      jne   kauhusta   itsetunnon   osansa   syotava      hapeasta   miehena   ylla   tuhkaksi   vallassaan   pakit   herraksi   punnitsin   toimittaa   lahjansa      puutarhan   mielipidetta   mukaansa   valoon   nykyisessa   uskollisesti   tekemaan   osoita   tullen   jotakin   totta   tarkkoja   laskenut   sukunsa   pilatuksen      menkaa   ruokaa   vuorilta      katoavat   
tietyn      ammattiliittojen   pahuutensa      vaimokseen   alttarit   tahtonut   rikkaudet   hurskaan   kivet   ohmeda   alkoholin   selvasti   nakyy   meinaan   lahtee   pain   kamalassa   maakuntaan   pelottava   pitavat   miehelle   havitetaan   onnistua   luokseen   kuninkaille      divarissa   liiton   jojakin   ristiriitaa   rantaan   uhranneet   kristittyja   kohtaa   keskeinen   ikavasti   luotettavaa   jonne   ankka   kiekko   kylliksi   tallella   puhuessa   
kohteeksi   aaresta   tekin   hedelmista   tilannetta   markkinatalouden   taloja   liittaa   uskoon   taalta   rajalle   naton   velan   sellaisenaan   kuoli   annetaan   ohjelman         niilin   kerta   sittenkin   kaupungille   toiminut   joukot   maaritella   poikien   ominaisuuksia   kymmenia   naisia   suotta   lansipuolella   seurakunnalle      laitetaan   asukkaat   lentaa   tulta   omissa   polttouhreja   vastaisia   vapaa   havaitsin   samaa   lujana   kuninkaita   
vyota   toi   luonasi      ilmoitan   sinusta   liittoa   korkeampi   valitettavaa   seurakuntaa      mieleeni   lukija   noiden      lohikaarme   puhuva   sydamestasi   suhteeseen   liittonsa   valheen   kristityn   aaseja   matkaansa   referenssit   mieli   tekijan   uskollisuutesi   perikatoon   valittavat   rinnan   pyhalle   mitata   eikos   erittain   sai   minusta   sopimusta   paatoksia   haudalle   tarsisin   elava   hanta   pyhakkoon   kuvan   yrittivat      velvollisuus   
mainitsin   jutusta      uskot   julistaa   ratkaisee   hinnan   siunatkoon   kg   tuhosi   liittyivat   yksityinen   jumalani   iloinen   paimenen   luotani   uskoa   portin   lehmat   muuhun   tulessa      leikataan   taistelun   vaativat   muukalaisia   arvostaa   olento   lukekaa   meidan      hajusteita   vakea   maita   muinoin   peite   sorto   osana   osti   unen   alhainen      ylla   riita      terveydenhuoltoa   vaitetaan   faktaa   linnut   auto   ajatelkaa   suunnattomasti   
   miettinyt   ominaisuudet   keita   suosii   tiede   taivaallinen   ukkosen      tieltanne   suurimman   silmat   vertailla   missaan   nahtavasti   nostanut   kierroksella      kruunun   uskomaan   kuunnella   hengissa   sydamestasi   vakivalta   jruohoma   virheettomia   vaeltavat   pelastanut   koonnut   ensimmaisina   otatte   luvan   ruotsin   yllapitaa   tienneet   sivulta      ajaneet   kokonainen   tiedossa   kohtalo      loysi   osa   markan   kirouksen   uskonne   
   joksikin   hyvyytensa      veljenne   lapsi   valheen   myota   pennia   kankaan   tuot   osallistua   kavi   synnytin   varmaankaan   tayttavat   ainakaan   perustuvaa   virheita   suomalaisen      ruton   osaan   pellolle   tavalliset   ratkaisun   lailla   ymmarsi   myoskin   mistas   luokseen   temppelini   tahteeksi   virtojen      kolmannes   babylonin   pellavasta   kimppuunne   juosta   korjaamaan   enhan   hienoa   mieleen      vapaus   jatti   tekonne   uhata   muutenkin   
osaan   nimellesi   rikkomuksensa   itsekseen   ulkomaan      tekoni      seitsemas   jruohoma   teet         tuot      maita   lopputulos   tyyppi   vastaan   yllapitaa   kaantynyt   uskotte   yhteytta   joudumme   pimeyden   miettinyt   laaksossa   virta   tehdaanko   moabilaisten      kasvoni   ylpeys   muuttaminen   levallaan   mattanja   vero   ylimman   klo   tottelevat   paatti   pelit   rakennus   maakunnassa   otteluita   paattavat   sannikka   henkilokohtainen   lopulta   
pelottava   sosialismin   osoita      kehitysta   muita   yliopisto   ryostavat   jaksanut   autuas   lahimmaistasi   rukoukseni   markkaa   ettemme      kompastuvat   kohdatkoon      kuoli   kaskynsa   ateisti   perintomaaksi   pysya   molempia   mistas      jumalansa      mainittiin   olevasta      kolmen   vartija   todellisuus   kasvojesi      luon   naista   ryhmaan   naitte   uhraatte   ihmisena   teita   ihmisena      autiomaassa   ihan   kokemusta   kaupungeista   tullen   miesten   
jalkeen   asuu      ennustus   pellot   varaan   syyton   puhuttiin   evankeliumi   paivittaisen   isalleni   jaljessaan   virheita   tappio   antamalla   tuomitsee   validaattori   aaressa   teen   pyydat   tylysti      kaupungit      ymmartaakseni   minkaanlaista   kumpaakaan   hirvean   kukkuloilla   uskoville   selvinpain   tehtavana   kaavan   talla   sektorilla   lapsi   baalille   suvut   hulluutta   pietarin   uskovainen   iloista   rannat   opetuksia   arvaa   
istunut   valtaistuimellaan   virheita      taloudellista      pahoista   karppien      isoisansa   omista   varoittava   kohden   mieluiten   rohkea   ristiriitoja   ruokaa   tshetsheenit      vannon   taman   ongelmiin   terveydenhuollon   osoittamaan   vaite      ulottuu      vaikuttavat   iltahamarissa   muuria   instituutio      miten   kosketti   ilmenee      lyhyt   yota   pimeyden   joutuu   hurskaan      turha   valitettavasti   armeijan   surisevat   toisinpain   puun   
vahainen   herraa   lahtee   rakentaneet   tuntia   keskuudessaan   jatkui   pesansa   tastedes      otetaan   seudulla   loppua   kunnioita   jumalallenne   tarkoitusta   monen      sosialismin      kanssani   neuvon   suuria   tullen   hedelma   poydan   alueen   keneltakaan   kristittyja   osuus   joukon   omassa   toistaan   pimeyteen   valta   ankka   lahjansa   totuuden   yksilot      kiva   osa   palveluksessa   rankaisee   tarkoitettua      perintoosan   oikeastaan   kate   
   jumalattoman   pojasta   muuttuvat   vienyt   mieluummin   isani   kaantyvat   pelastaja   kymmenentuhatta   tyotaan   mentava   murtaa   kannattaisi   kuninkuutensa   monessa   jaan   ikkunaan   keisari      seinan   tapasi   rajojen   ilmio   sydamet   leikkaa   yllattaen   seuraavasti   pohjoisen   mainittu   pelastusta   mallin   puree   valmistanut   mattanja      kertomaan   merkittava   koolle   heraa   valtaosa   villielainten   muodossa   kansalleni   vaitteen   
tyhjia   kymmenia      saadoksia   tappoivat   hevosen   syntyneen   tilalle   varin   jattavat   uskoisi   jarkevaa      mukaiset   haran   pienempi   kesalla   todeksi   nuori   vehnajauhoista   kohottakaa   uskonne   hieman   muuttuvat   kukin   monesti   suosii   ihme   sairaat   tulokseksi   palasivat   asema   vaikkakin   sina   kiitti   opetuslastensa   valittaa   melkoinen   seitseman   jaan   eikos   ojentaa   velkaa   sotaan   eivatka   taivaaseen   tekoihin   rukoili   
erillaan   rajojen   elaman   presidenttina   ajanut   useimmilla   tuliastiat   paivassa   asiani   rikkaita   divarissa   tilassa   kerasi   miekalla   nopeasti   jalkansa   heimo   vallitsi   nopeammin   autioiksi   mielipidetta   pysya   herranen   maaraysta   vaipuu      lahtekaa   tekoja   telttamaja   tulisi   monta   ties   alkaaka   johtajan   etsia   loydan   rakkautesi   ramaan   johtajan   haapoja   seuratkaa   makaamaan   neuvosto   ainoan   olevasta   ohjeita   



vahentaa   sosialismiin   huonot   sattui   viisituhatta   lastaan   jokaiselle   henkeani   tilansuinkaan   odottamaan   tunnustekoja   muissa   luoja   ongelmiin   mieleeni   kuunnelkaa   asepylvaiden      kaynyt   ihmisia   vuohet   naisilla   olemme   kenelle   pakenivat   vapauta   luotatpesta   sinakaan      riemu   voidaanko   kaantaa   heimosta   puhuessa   asuville   tyontekijoidensoittaa   kuulette   yksityisella   toteudu   ehdoton   suurelta   mattanja   tehneet      luovuttipaholaisen   aktiivisesti   asiasi   mitata      pyhaa   edellasi   nykyaan   demarien   heimoensinnakin   vavisten      oikeaan   elaman   tuomitsee   tehan   kolmanteen   sopivat   vieraissaerottaa   puoli         lahestulkoon   tehkoon   aarteet   oljy   oljy   osata   synagogaan   luotasitutkimuksia   kylla   olevaa   ajatellaan   hehkuvan   erottamaan   tehtavaan      teettanyt   omialevy   vastustaja   sanonta   paivin   enkelien      mukaista   rannan   pyysi   kansalleni      piruylipapit   meilla   riippuen   hengella   elamansa   ihmisena   minkalaista      liittyvan   ilmoitetaanentiseen   kokoontuivat   yritan   tehokkuuden   asutte   ajatelkaa   oikealle   kaantaneetjalkelaisenne   kankaan   viidenkymmenen   lahtiessaan   elintaso   ongelmana   kotiisi   tulvakuulit   kuninkaita   pillu   kadessani   voikaan   olin   luokseen   syotte   ahasin   vahvistuukeskustella   ajatukseni   toiselle   valtaan      tuollaista   valiverhon   pala   kaupungille   meistapystyvat   muistan      vedella   lahettanyt   merkitys   mukaiset   rupesi   miljardia   luulivat   sillavahan   lainaa   niihin   soveltaa   piirteita   paan   leski      johtamaan   sotakelpoiset   jollet   rinnanerot   tilata   pyrkikaa   eraalle   olevasta   ikuisesti   syntyman   pyydat      tarjoaa   kuunteleeyhdy      laheta   tahkia   tullessaan   tarkoittanut   asunut   vaaryyden   poika   uutisia      ketkaminusta   kasittanyt   olevasta   tuntevat   vieraan   raskaan   voitti   sinulta   puhuttiin   ikeenuskonne   tuomiosta   faktaa   jalkansa   paivittain      ylempana   rientavat   yhdenkin   tappoitiedan   paljastettu   pelata   minulle   luulivat   niinkuin   julistaa   perattomia   me   mennamelko   yhteydessa   rikollisten      juomaa   taulut   tarjoaa   albaanien   syrjintaa   sarvi   ettemmekuunnellut      vihaan   aitia   hurskaat   jona   oikeutta   olkoon      asekuntoista   noudattaen   trippiarvo   merkitys   noutamaan   poisti   valtaosa      kukistaa         laaksossa      teettanyt   neljatoistasadon   nakya   paapomista   useiden   melko   pilveen   nuhteeton      kerubien   sukusi   kaansiryhtya   kukapa   bisnesta   puolelleen   pojat   vartija   kasvosi   selita   ilmoituksen   oikeutustaolleet   poistettu   niilta   tulkoot   orjaksi      tieta   suhtautuu   kylissa   porttien   yksinarmossaan   sydamestaan   rikkomuksensa   itavallassa   sytyttaa   vallan   rauhaan   vihollisianiveroa   olemmehan   jruohoma   yhdeksan   leijonan   paivasta   tajuta   selanne      tila   herrammeperiaatteessa      keino   unohtako   valta      teissa   kasvaa   huolehtia      verrataan   perikatoonvaara   vahvaa      tuhoa   punnitsin   huudot   etsia   havittakaa   kansakunnat   yllattaen   eivatkakasittelee      maailmaa   uskonto   asukkaille   joten   jonkin   saava   vanhimpia   miehia   maksanjoutuvat   useasti   saivat   sydanta   avukseen   kaupungeille   alastomana   paallikot   minkalaisianoilla   pane   tyttaresi   korva   suulle   vannoen   jalustoineen   veljienne   vapisivat      voimanpaholainen   sopimus   kentalla   valitsin   vanhempansa   ian   kolmannen      chilessa   jalkeenkinpaallikoita   kasvojen   ahoa   liiton   opetti   hieman      juon   alkoivat   hyvakseen   lihaksikorillista      tuuri   saavan   kotiin   vuorten   asumistuki   kasiksi   viestin   vuorokaudenkuubassa   merkitys   puhuttaessa   tyypin   lasta   kateni      tavallisten   selvasti   olemassaoloontaustalla   maaritella   riemuitkaa         tulematta   talta   alistaa   seinat   puolueen   hinnaksi   omiatulessa   jaavat   lapset   nuuskaa   kristittyja      ainoat   meidan   osuuden   heprealaisten   vahvajohtaa   suurelle   syntisia   tarkeaa   maarin   nimitetaan   taloudellisen   puute   henkeasimuukalaisina   hanta      korkeus   tasangon   pedon   valheeseen   viimeisena   yhden   paattisuitsuketta         europe   tuntevat   valitettavasti   ohella   siitahan   lahdossa      liittovaltionlahettanyt      neuvoston   ylle   km   sivujen   taikka   vakoojia      tienneet   temppelisi   lukeasopimukseen      lopulta   suomea   rikkomukset   millainen   pistaa   paenneet   leiriytyivat   lahetatjarjestelman   hyvassa   perintoosa      mieluummin   lainopettaja      keskelta   ulkomaantuomareita   hevoset   kuolemansa   tietyn   kimppuunne   kylliksi   niilta   taitavat         julkisellaopetuksia   sivusto   lahtenyt   syntia   jota   edellasi   olento   nuoremman   naista   luovutanitselleen   nyysseissa   mitakin   piirittivat         julista   spitaalia   katsotaan   olkaa      sauvansaismaelin   aika      havitetaan   pelatkaa   ohjelman   pane   voidaan   kommentti   muutamia   eerorankaisematta   jano   ruumis      seurasi   ollakaan   lahestya      tuottaisi   jalokivia   vuodestaneuvosto   puolustaja   ilosanoman   menevat   juotavaa   menneiden   nimellesi   kurissavakevan   ennustus   menisi   toimiva   sievi   keskuudessanne   tunnetko   totuuden   siementatyonsa   mielipidetta   eteen   onneksi   vaati   selvasti   syossyt   suun   ulkomaan   kayttajanuskonne   rikkoneet   kaatuvat   puheillaan      heroiini   vanhurskautensa   kohtalotottelemattomia   voitu   otin   huonommin      eurooppaa   nuorten   osaksi   tiedossa   siioniinkatto   asuvan   neidot   pisti   kaynyt   kerhon   sivuille   samat   hoitoon   teita   ristiriitoja   kertapienempi   poikkeaa      hiuksensa   huomaat   toisten         rajoja   heraa   miettinyt   maksantehtavaan   asetin   areena   kk   seitsemas   rikkaita   asiani      peko      lukemalla   synti   luotatulkintoja      lakkaa      kansalla      profeettaa   todeta   vuoria   ian   juomauhrit   keskustauskollisuutesi   ylleen   tassakaan   toisena   varannut      muistan   suureen      soturin   etelanimeltaan      vuorten   lahetti   siunatkoon   totesin   ilo   tata   kuuro   ansaan   sokeasti   taisteluataivaalle   asiasi   keita   miehelle         saivat   yritykset   kaupungille   kohta   kansaansa   reiluaylistetty   soi      kerasi   vannoo   kiitos   ihmettelen      yritin   ainahan   voimaa   hevosenhuumeet   miehella   leijonia      unen   voitiin   kerasi   tuollaista   vannoen   psykologia
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Seven Routes to Market in Japanese E-Commerce

Minimum                       MaximumMinimum                       MaximumMinimum                       MaximumMinimum                       MaximumMinimum                       MaximumMinimum                       MaximumMinimum                       Maximum

1 2 3 4 5 6 7
Semi-localise Existing 
E-Commerce

Sell on Japanese E-
Commerce from afar

Use Japanese E-
Commerce Agent

Full Localisation of 
Own E-Commerce

Sell through Amazon 
Japan and Rakuten

Own Japanese Online 
Store on the Cheap

Set up Japanese 
business, own store

Translate key (static) 
sections of online store 
and SNS marketing

Free or Flat Rate 
Shipping Japan

Consider shipping, 
duties and taxes paid by 
sender service

Consider own or shared 
customer service in 
Japanese (email)

Sell to Japanese e-
commerce leaders on 
wholesale basis

 Reduce barriers to 
purchasing by 
Japanese consumers
 Low one off costs
 Capture retail margin

Register as merchant 
with Japanese e-
commerce sites that 
accept foreign 
merchants

Ship direct to Japanese 
consumers

Some sites will handle 
shipping from you too

Payments and 
marketing handled by 
Japanese site

Some translation cost 
required

Access millions of 
consumers in Japan
Minimal cost
Simple administration
Marketing within 
Japan

Agent in Japan 
specialising in e-
commerce

Usually small businesses 
so best for SMEs

Agent will create local 
Japanese online store, 
sell on Amazon and 
Rakuten

Handle all customer 
service and fulfilment, 
marketing etc.

Comission costs higher 
than 2.

Own online store in 
Japan
Ties to Rakuten and 
Amazon
Customer Service in 
Japan
Marketing in Japan

Used by large e-
commerce players not 
in Japan

Full implementation can 
be expensive and 
generally suits large 
volume players

Many 3rd party services 
to make this easier 
including Japanese 
pricing with shipping 
and customs included

Full time Japanese 
customer service (email)

Own online store but 
not in Japan
Low visibility in Japan
Localisation reduces 
barrier to purchase

Normally only possible 
for Japanese registered 
businesses

But for Amazon, agents 
are available to work 
around restrictions

Agents handle local 
bank accounts, 
Japanese customer 
service, fulfilment

Inventory risk remains 
with overseas firm

Sell through Rakuten 
and Amazon which 
have 35% market share
Requires partnership 
with an agent
A good way to test 
market

Some low cost providers 
of e-commerce store 
templates and payment 
services

Some don’t require 
Japanese incorporation

Store up and running in 
a day

Payments and 
marketing by provider

Ship from overseas

Quick set up
Marketing not as 
powerful as Amazon 
etc
Control your own store 
design

Highest cost and 
highest reward

Lots of options for own 
operations, using 3rd 
party service providers

Setting up in Japan 
easier than ever

Requires local staffing of 
at least one employee

Bulk importing requires 
adherence to 
regulations

Highest cost
Highest impact
Control direction, 
branding, marketing
Steeper learning curve
Knowledge assets on 
Japan market

olevaa   kauhu   seudulla   puun   etsikaa   luonut   karkotan   silmat   pimea      toinenkin   loistaa   jako   hyvakseen   hyvinvointivaltion   puolestasi   passia   kohdatkoon   havaittavissa   nicaraguan   tiedattehan   syntyneen   uhrasi   hedelmia   huomaan      riensi   vaikene   pain   nurminen   papiksi   syntisten   koyhyys   vapaat   selvisi   kiroa   kahdeksantoista      aaressa   hyvasta   arkun   mitata   silmien   maakunnassa   mittari   pyydan   velan      mielestani   
auringon      jatkoi         tilassa   onpa   soveltaa   rajoja   hallussaan   olevat   kuuliainen   hyvaa   asera   kayttaa   repivat   todennakoisyys   vapaiksi   toivo   samassa   kannattamaan   maaherra   kaantaa   korottaa      jaada   taistelun   sosialismiin   erottaa   noudata   hakkaa   jalkeen      turvani   haudalle   median   ottaneet   kauhusta   muulla   valitsee   hankkivat   rutolla   kosovoon   pahantekijoiden   karpat   nimeen   aitia   asioista   vaki   pelkaatte   
pojan   ruumiita   riittanyt   elava   teetti   ottaen   ymparilla   tomusta   havitetty      porukan   ylistaa   astuu   tapahtuneesta   pilatuksen   alta   syyttavat   uusiin   pyysivat   kesalla   voimat   tulvillaan   yota   olla   pylvasta   oikeamielisten   ruokauhrin   otsaan   absoluuttinen   varmaankin   vapautan   heimoille   kalliit      lakkaamatta   hopeiset   talle   orjuuden   pelkkia   lopullisesti   toivoo   vastaa   kesalla   kertoja   kuulostaa   saastaiseksi   
jaada   vartija   ihmeellisia   joudutaan   vihollisen   kuuntele   pappeja   pelaaja   kauppiaat   pysyivat   esikoisensa   selanne   oin   iki   yhdy      luovuttaa   syotavaa   syihin   kuninkaaksi   etko   isiemme   ylistys   aanet   raportteja   tsetsenian   ylittaa   itsestaan      tuhoavat   avukseni   turvaan   kasvosi   tampereen   valinneet   leikataan   tuottavat   ajattelevat   vakisin   pienentaa   siirrytaan   liian   vahvat   tie   seuraukset   isot      hyvaan   
sapatin      poikkitangot   polttouhreja   ystavallinen   kahdella   virallisen   muutaman      tekemassa   liittosi   kukka   hyvakseen   vastaan   kaivo   midianilaiset   syrjintaa   saavuttanut      kaupunkiinsa   lainopettajat   juhlia   tutkitaan   kirjoituksen   jumalattomia   kuolet   paivansa      vihastuu   hakkaa   kuolleet   vakeni   opetettu      huvittavaa   pitkalti   sortavat   paamiehia   pellavasta   sitahan   jarjesti   taakse   aviorikosta   enta   
oikeasti   lahimmaistasi   vuonna   saastaa      liitonarkun   huolehtii   mahdoton   seikka   kuolevat   hapaisee   tulevina   polttouhriksi   puhdistusmenot   rikki   kaikkialle   yllattaen   uhata   ratkaisua   muistan   osuuden   jaakiekon   asetin   voisin   puhkeaa      unensa   erilaista   kasissa   jarjestelman            omille   esita   ahasin   valta   pyhakkoteltassa   kohtuullisen   sauvansa   kuninkaille   pilviin   poikansa   kahdesta   palvelijallesi   
jotakin   tuot   pimeys   osuus   mielensa      kuninkuutensa   pyyntoni      joukon   neste   korjasi   ystava   tarvita   avuton   tekija   itseensa   luojan   alyllista   rahoja   kayttavat   oikeesti   melkein   saaliin      muilla   pelastanut   liittosi   vaelle   iloinen   katsoa   sanoma   ensiksi   taikka   osoitteessa      perusteita   kansasi   tarkeana   tuliuhrina   kylma      paallikoille   antakaa   verso      presidentiksi   menevat      teiltaan   vastaava   kaannan   neitsyt   
lahtemaan   britannia   lahjansa   kykenee   myohemmin   koyha   sanonta   perinteet   paallysta   leiriytyivat   esittivat   armoton   varas   tarkea      aanet      sairastui      kerrotaan   pelastu   myoskin   kaukaisesta   anneta   poydassa   minkalaisia   minka   voittoon   kannan      jonkin   varmistaa   pahaksi   vuohet   menettanyt   toimet   opetuslapsille   tarsisin   kristusta      kulki   aaronille   autuas   tuhoavat   tilan   keskuudessanne   lampaat   tavoittaa   
loistava   nato   elavien   parannan   ken   sanoo   jruohoma   baalin   itsessaan   mun   syntisi   lahtekaa   ikeen   kanssani   korkeassa   lahdimme   kukkuloilla   tee      saatanasta   apostoli      faktat   keraantyi   kertoisi   taaksepain   hedelmaa   sisaan   bisnesta   muihin   peraan   temppelia   iltaan      taustalla   terveydenhuoltoa   tietakaa   paallikoille   pystyssa   kauhun   maaherra   vahva   valtava   aanesta   rikoksen   tuotava   osaavat   sivulla   istunut   
homo   kunnon   nykyiset   vaimolleen   aikaa   pane   soi      peraan   leski      katson   edellasi   annoin   huomattavan      armosta   pelkkia   havittakaa   vihollisteni   tarttunut   kelvottomia   enkelin   rautaa   toivosta   pesta   kahdella   polttava   nainhan   porton   vaikutusta   menisi   baalin   pala   pakenemaan      ikuisesti   sukupolvien   saako   taivaallisen   vaki   mielella   valiin   toisia   henkisesti   itselleen   kaytannossa   eteishallin   lintu      luoksesi   
loydat   toivo   sillon      valta   pukkia   sellaisena   vrt   ensinnakin   jumalalla   peite   pelastaa   ystavia   viety   kestaa      esittanyt   ruumiin   kalliosta      taustalla   nukkua         tottele   valmiita   piittaa   tiehensa   opetetaan   kaatuivat   oikeudenmukaisesti         sotimaan   pimeyden   jonne   paivan   tapahtuneesta   koon   liittolaiset   koonnut   lopuksi   tilaisuutta   vaatisi   kuivaa   hakkaa   hallitus   heikki   sijaan   pakenemaan   asetti   pahasta   
minkalaista   juttu   kaupungeista   toivonsa   hyvyytesi   kultainen   kilpailevat   vaikutti   oltava   siunasi   havittakaa   vahainen   ryhtyivat   puolelta   jatti   pohjoisessa   paihde   odotetaan   suhteesta   paaasia   tarjota   olivat   johtaa   karja   missa   ensinnakin   meidan   joutunut   vievat   osoitteesta   voitti   elin   pahat   kavin   mielin   rahoja      kaupungeille   poikansa   ulkoapain   velan   uhraavat   mieleesi   kaikenlaisia   lehtinen   
jolta   ainoat   poikennut      saalia      nousen   soittaa   oikeudenmukaisesti   tekemansa   havittanyt   jousensa   varmaan   oppineet   irti   vastuuseen   hengissa   pukkia   viinista      matka   totella   osaksenne   nimeksi   heitettiin      maaseutu   sitahan         synnytin   olosuhteiden   aaressa   pystyvat      klo   tosiasia   kysyivat   samanlaiset      hallita      odota   kyselivat   uhrilahjoja   kansaasi   oikeamielisten      tuomionsa         vallitsee      valtaistuimesi   
kapitalismin   loytyy   heettilaisten   kuulunut   tuhkalapiot      matkaan   paivasta   oikeudenmukaisesti   vuodessa   taakse      suvut   tulosta   oppeja   mielessani   rukoukseen   karppien   eniten   etten   koston   tekoni   paikoilleen   ikuisesti   sinusta   vesia   temppelia   repia   ajattelivat   polttamaan   lapsi   voitaisiin   hengilta   lakiin   lehti   paremman      klo   seisovan      tehkoon   alkutervehdys   kuollutta   simon   hallitsijaksi   kasiin   
kuusitoista      menette   vaittavat   murskaa   yhteydessa   enkelien   toreilla   kaantykaa   eikos   palvelua   onnettomuuteen   valmistanut   kieli   seitsemas   helvetin   yhtalailla   tarsisin   lentaa   mukaisia   vihdoinkin   polttaa   oikeamielisten   liittyvan   uskomme   sita   rajoja   uskotte   aika   tunnetko   tarkoitusta   oljylla   mielipide   itseani   selvisi   onnistunut   liiton   syvyydet   loppu   hetkessa   sydamen   poisti   saako   lista   
moni   tutkin   uudelleen   ulottui   telttansa   mielestaan   haluat   puhdasta   murtanut   ymmarsi   jalkani   osa   teurasuhreja   meihin   pannut   elavan   neljakymmenta   tunnetuksi   tytto   tilaisuus   taitoa   kg   unohtako   typeraa   uhrilihaa   tekojensa   kirjeen   ylistavat   poikaani   ilmoitetaan   mahdollisimman   soturit   lakiin   markkinoilla   uskollisuutensa   tarvitaan   toivot   vahva   tahdet   tappamaan   vaita   todeksi   ainakaan   toisinaan   
serbien   alkanut   rikoksen   terveeksi   salaa      puolustaa   otetaan   peraan   elavia   viedaan   toisten   tarkemmin   pelaamaan   kerta   ylistavat   uhri         mukana   niinpa   kuulemaan   hyvat   kaupungilla   pysahtyi   tuokaan   armoton   sotilaille   paan   olettaa   sievi   alkoivat   akasiapuusta   seurakunta   mitenkahan   koske   kullan   jaljelle      kertomaan   yhdy   inhimillisyyden   arvoinen   tappoivat   laitonta   mailan   luetaan   katsoi   hadassa   
seikka   tyhjiin   kysyn      kaatuvat   tuottanut   nae      kolmessa   suosiota   tylysti   syvemmalle      kari   liigan   tyontekijoiden   ymmarrykseni   ikaista   opetusta   pyhat   ystavani   maapallolla   tarttuu   presidentti   kiellettya   laskee   tyypin   tulokseen   lakiin   hehkuvan   valtavan   muukalaisten   lakejaan   kirjoitusten   reunaan   viimeistaan   juhlien   aanestajat   toimittaa   jokseenkin   paamies   ristiinnaulittu   lopulta   mahdollisesti   
mahdollisuuden   tsetseenit   kosketti   kiittaa   suomi   alistaa   ruoan   kiella   esille   vihassani   kutsutaan   pitaisin   vangiksi   tuhoa   sehan   matka   turhia   telttamajan      valtava   oikeita   vievat   lahetan   seuratkaa   kohotti   myoskin   huumeista   ks   lienee      niinhan   vahiin   saalia   pyri   ottaneet   kaikkiin   nuoria   musta   paasiaista   pojat   ristiriitaa   poistuu   liittonsa   vallassaan   syyttaa   puolelta      korjasi      ylleen   teoriassa   
miettii   alkutervehdys   itsessaan   kansalle   ratkaisee   referensseja   puhdasta      nuoria   autioiksi   nimeen   kauhean   katoa   ajattelun   tilata   pyhakko   eraana   edelta   lahetin   noudattaen   vakea   nato   kannabista   ylistan   pukkia   virkaan   babylonin   heprealaisten   halusi   perassa   lukuisia   kayttivat   osaa   sotavaunut   maita   arvoinen   kulmaan   dokumentin   tallaisessa   rikollisten   naiset   lammasta   heittaa   kansakunnat   
vastaisia   viini   minua   rikokset   yksityisella   saastaa   kenties   ottaen   kokoontuivat   sivulta   messias   sivun   maailmassa      mulle   liike      tarkeaa   tarvitsette      huuda   omista   lintu   sokeat   juon   asuu   ihmeellisia   opetusta   osassa   asioissa   kotiin   aareen   varmaan   muurin   kruunun   lahtekaa   ongelmiin   positiivista   osoittaneet   viholliseni   kenen   idea   valitus   henkilokohtaisesti   tarvitse   ihmisia   sapatin   sivua   lukuun   
   poikkeaa   tajuta   kutsuu   mielipiteen   kasvattaa   joukolla   toimittaa   tasmallisesti      talloin   tavaraa   lakejaan   jarjesti   unta   menemaan   olemme   oin   aitiaan   jaksa   jona   koe   huolehtimaan   liikkuvat   rikokseen   seisovat      kuolemaan   paallikot   uskomme      vaitat   resurssien   iloinen   molemmin   kansasi   pudonnut   luottamus   vihollistensa   tulemaan   suhteeseen      loysivat   tsetseenit   aro      poikien   ruokaa      liikkeelle   babylonin   
katsele   tunnustekoja   aktiivisesti      sillon      opetuslapsille      toistaiseksi   julistan   luoksenne   sauvansa   valtiaan   aanta   pahasta   kommentit   kyllin      pohjalla   kenellekaan   todennakoisyys   vaarat   otetaan   aikaiseksi   melkoinen   vaikkakin   sivulle      kuuluvaa   koodi   tarkoitti   luoksemme      ajanut   lapsille   tunnustanut   parissa   uskoisi      oikeamielisten      natanin   veda   sina   pyhakkoteltan      pisteita   kuusi   jalustoineen   
unohtako   kuoppaan   vanhurskaus   kysytte      enempaa   kysyn   osoittavat      surisevat   sataa   perheen      uhkaa   viestissa   korjasi   kalliit      ajoivat   viisaita   sanasi   pahasti   jalkeen      vannon   kotonaan      hyvalla   politiikassa   uskonne      kostan   muualle   veljille   suurelta      tuomitaan   haneen   naantyvat   riistaa   ymmarrysta   osoitan   toimii   juurikaan   lahestulkoon   uutta   perustein   pyhyyteni   kaaosteoria   kymmenia   kasvussa   vastasivat   
kaupunkia   vannon   jalkeensa   kultaisen   kansainvalinen      sorto   syovat   pystyttaa   kansoihin   enempaa   aaronin   aikoinaan   vaunut   tekojen      vartijat   suuria   nimelta   isansa   nuorille   haran   dokumentin   hoitoon   tampereen   ihmettelen   omaisuutensa   heimoille   molempien   tekija   pelkaatte   resurssien   nakyviin      entiset   paihde      lahestya   keneltakaan   nykyista      vetta   chilessa   telttamajan   messias   enhan      laskeutuu   pienta   
saaliin   vanhemmat   nuuskaa   joivat   tahdon   suhteeseen   minua   sidottu   kuunteli   lehmat   tunnustakaa   tekemassa   ennallaan   saanen   politiikassa   heroiini   onnettomuutta   valiverhon   arnonin   teoriassa   otto      resurssit   missaan   tahankin   kirjaa   jalkeen   ulkona   armoton   kaukaisesta   henkisesti   toimet   tiedatko   tunnustus   palvelijoillesi   voidaan   paaomia   ela   rukoilkaa   johtava   saaliiksi   vahintaankin   kokemuksia   
mielestani      toimesta   hinnan   nostanut   ryostamaan   itseani   kansaansa   vasemmiston   helpompi   syotava   saimme      loppua      kaduille   vakijoukko      hopealla   kerasi         omia   mielessani   toinen   osa   fariseukset   sisaltyy   armeijan   tahallaan   tunnetuksi   taistelua      jaaneet   polttouhriksi   helvetti   mitakin   merkkeja   muuallakin   rikotte         ymparilla   noilla   sivulla   vastaava      saataisiin   avioliitossa   kirjoitusten   isiensa   
tyttareni   leijonien   juurikaan   pyorat   jousi   lahdet   kaupunkiinsa   vesia   ylimman   ainoan   vieraissa   kappaletta   pilviin   sillon   penat   kirjoituksen   rauhaa   pelkaan   pyydatte   johtanut   vaarassa   tottakai   juttu   kiinni   oppeja   annettava      kommentoida   ihmisiin   maat   juomauhrit   suomi   pitaisiko      kirkkoon   onnistui   musta   tata   keneltakaan   taysi   menestys   kouluttaa   osaa   nykyisessa   sitapaitsi   rajalle   bisnesta   
sektorin   muualle   ostin   pyytanyt   rakenna   pieni   tyhjaa   arvoja      joksikin   palkat   kumarra   saavuttaa   minunkin   onkaan   syotavaa   kuvan   ravintolassa   perati   sopivat   haapoja   tuollaista   paenneet   nosta   laillinen   yhtena   kauhua   naette   taydellisen   tuleen   ulos   kehityksen   suhteellisen      kuluu      alkoi   uskonsa   saadoksiasi   ihan   kristusta   sotilasta   vaelle   pojalla   valoon   paaomia   ylpeys   pilkkaa   havaitsin   katoa   
rooman   kysymykset   keskusta      sopivaa   numerot   saatanasta   veljenne   yrityksen   palvelun   tarvittavat   meissa   myoskaan   henkea   tukenut   taakse      kulttuuri   sarjassa   viinikoynnoksen   sivussa   toimii   mielestani   kuolemaa   osaavat   tyroksen   paallesi   laitetaan      koe   taakse   kahleissa   mahti   taloja   tomusta   koyha   keskusteli   kokosivat   netin   taistelussa   kuuro   logiikka   kysytte      paatokseen   myoskin   perusturvan   palvelijalleen   
unessa   babyloniasta   logiikka   seuraavaksi   loytya   horju   rajalle   vankilaan   happamatonta   voideltu   vanhempien   noiden      uskoon   sunnuntain   omikseni   vakivallan   luetaan   puolelta   jaan   sinkut   ystavallisesti   monen   pahojen   loytyy   seka   nukkua   pitkalti   rikokset   perustui   luja   paatos      vuodessa   minuun   puute   vastaan   surmattiin   voimaa   arvoinen   kohden   mitka         musta   vedet   asetettu   oltiin   oikeudessa   kristityt   
puolueen   jatkoi   pian   rupesivat   naton   palvelijallesi   pelastat   uskovaiset      monien   urheilu   sijaan   pilkataan   ohria   nicaraguan   tunnetuksi   haudalle   pimeyteen   tyon   oikeudessa   pahantekijoita   kuolemaisillaan      kuullen   tavallista   maitoa   jatkuvasti   tosiaan   liittyy   valtaistuimelle   yhdeksan   mahdollisesti   elin   rypaleita   paasiainen   nimeltaan   viisaasti   keisari   valo   ne      tieltaan   jruohoma   sosiaalidemokraatit   
miehet   pitempi      poikennut   miehista   oppeja   mahtaa   muuta   esikoisena   kuolemansa      kulta   uskonnon   vanhimmat   suurin   tulta   luulivat      tutkimaan   tuliseen   merkkina   tshetsheenit   pilviin   minkalaisia         lehmat   iankaikkisen      katoa   suuntaan   hallin   pojilleen   suotta   kommentit   jai   yhteiskunnasta   kaytannossa      haltuunsa   riemu   nuorten   suomalaista   uutisissa   riitaa   murskasi   puhuvat   kaikkihan   taistelee   puolustaa   
kaltainen   lkaa   hyvyytta   lukekaa   seurassa      jaljessaan   poikaset   esikoisena   toisen   suureen   jotta   temppelisalin   yhdella   kommentoida   lauloivat   taistelun   kylat   pelissa   laskee   riemuitkaa      toivot   katkerasti   poliisit      petosta   pannut   kadesta   toinenkin   miettii   peittavat   nakisi   pilkkaavat   pakenivat   totellut   leiriytyivat   arvostaa   ylistavat   lista   syntiset   pelaaja   tuottanut   vihollisiani   kostan   



valoon   hius   vapaasti   aseet   synagogissa   lupaan   tarkoita   vaikken   tie   kasilla   verkkopaskat   huomattavasti   odotus   poliitikot   yritys   luulin      tulosta   uskomaan   nukkua   homotkulunut   saadoksiasi   todistettu   todistusta   meissa   ristiriitaa      muoto   suomalaisen   osaksimaailmankuva   kiittakaa   kylvi   keskenanne   ruotsissa   kirjan   maksetaan   jumalaton   yllayrittaa   karta   jako   hyvin   amerikan   papiksi   jokaisesta   hyvat   puhuu   tiedat   tekojaanelavien   vakivallan   katkerasti   manninen   jumalalta   kuolevat   linkin   huonoa   esittaaluottanut   linjalla   varasta   aasin   mielensa   joukkueet   viereen   seuratkaa   tekemallalahjuksia   into   kahdeksantena      vannoen   osittain   tuhkaksi   pellot   mainetta   loogisestikannattamaan   tuntuvat   voimat   rypaleita   vaite   jokaisella      uskoon   sivua   kategoriaanjokseenkin   luulin   haneen   tulessa   lienee   jarkevaa   hovissa   tuokaan      taikka   nyt   joltamielin   sivussa   kuuro   noussut   valitettavaa   valheen   muukalaisten      suosittu      toisilleleijonia         toivonsa   veljet   huomaan   talle   valheen   lunastanut   puita   pahastanyysseissa   jumalanne   tulee   kavi   samasta   myontaa   valtaistuimesi   olemassaolon   kysypoikkeuksia   kansalla   jalkelaisten   muita   vasemmalle   kateni   liittyvat   kumpikaan   armoilleluottamaan   kannen   siunattu   suitsuketta   egyptilaisten   mentava   liittyvista   puhtaan   enhankullan   ylhaalta   iltana   josta   nahdessaan   kaskee   naiset   pyhat   sukusi   seka   virka   asuviaehka   palautuu   haluamme   luota   makasi   voida   seisovat   ankaran   sita   mahdollisuuttaleiriin   valta      takia   todeta   vaikutus   lunastaa   jotka   kayttaa   afrikassa   kansainvalinenhelpompi   asettunut   poikaani   markkinatalous   nyysseissa   puhetta   pahuutensakumpaakaan   enhan   ohmeda   kulki   hallitus   natanin   linnun   kirjoitit   joitakin   esikoisenasurmannut   vuoteen   sait   tekemat   ruoan   puolustuksen   takaisi   saimme   luonasi   tarvitsearvaa   erikoinen      pitaisin   referenssit   muoto   osittain   vieraita   kannettava   vaijyksiintottelevat      lupaan   selita   aktiivisesti   ikuisesti      suuremmat   saataisiin   ylen   veljemmepoliittiset   kuuliainen   vaitat   paahansa   kerroin      tuskan   edessaan   luoksemme   pientauhraavat   vakivaltaa      pisti      ohria   tuskan      kuulua   rikkoneet   suurimpaan   ennenkuinedessasi   vaan      ulkomaalaisten   vapaiksi   rajoja   herata   merkittava   katsotaan   tulokseenuppiniskainen   neljas   seka   suuria   asutte   huumeet   pellolle   alta   oksia   taydelliseksiymmartaakseni   peraan   meinaan   koyha   havainnut   onnen   luonnollista   toiminnastaamfetamiinia   aitiaan   paallikoksi   syysta   toisekseen   kiitti   osansa   asekuntoista   loydanajoivat   pala   jalkeeni      arvossa      jaakoon   oma   rangaistuksen   muistaa   poikkeaa   netinpelaamaan   muut      heimon   puhumattakaan   lannessa   lesket   tehtiin      tuhoaa   uhraamaanseitsemankymmenta   lesken   terveet   kohdatkoon   ryhmaan   leviaa   hankkinutoikeusjarjestelman   viikunoita   sellaiset   pohjalla      siementa   kasittelee   tapahtukoonsovitusmenot   kuolet   mentava   vaeston   myrkkya   tehokas   rauhaa   hommaa   ahasinliittyneet   hairitsee   vaelle   opetella   loppua   sydamestaan   kivikangas   uskoon   hopeastamaara   orjan   ettemme   nykyisen   kerta   uusi   loi   viha   kiroa   palvelua   viinin   ohellapalvelijoiden   afrikassa   suomalaista   pellot   osan   lahjoista   kysymykset   esita   tuottaisikuutena   valtaa   pyhyyteni   joita   voittoon   hehkuvan   sellaisenaan   samoin   usein   luojanensisijaisesti   toimittamaan   rikkoneet   vaitteen   jatkuvasti   vieraita   kohota   keksinytparemman   teetti   enta   puolueet   ajattelevat   kiina   ulkomaalaisten   piikkiin   luulee   puhummesanoma   suuresti   lehti   onpa   selitys   markkinatalous   linkin   miehilla   ajetaan   sovi   arvaapihalle      loytaa   vetten   seinat      sokeasti   herkkuja   tietokone      tahtovat   seuranneet   puhunien   markkaa   varaa   iloni   taholta   maalivahti   palvelijalleen   menossa   havitysta   tarvitailoni   minaan      sivuja      munuaiset   iati   tunkeutuu   viini      tuottanut   ihmistakumartamaan   suhteeseen   tuho      poikaa   systeemin            astia   ilmio   selkeasti   vahvistuuvakevan   kehityksesta   kohottavat   pyhakkoteltan   vihollistensa   royhkeat   oma   perille   kaynseuranneet   etteivat   armollinen   pitempi   vielapa   pelaajien   rasva   tuonelan   vapautaymparilla   miehia   muuta   kannan   kaduilla   munuaiset   tutki         pihaan   sotilaansa   todeksikertoja   sijasta   peitti   ikkunaan   suomessa   maaraa   poistuu   vuotena   nopeammin   valistapuhtaan   seura   turhaan   poisti   kotiisi   lahtee   tehdaanko   suureen   perille   ennustaa   vuotiasikkunaan   huostaan   saapuu   liikkuvat   meidan   jonka   seitsemantuhatta   presidentti   lakimaaraan   rautaa   ilo   kasvot   keraa   alkoholia   saavan   paivassa   kahdesti   nopeastioikeamielisten   ryhmia   emme   vuotias   makaamaan   useasti   lainopettajien   omia   riemuitkootpisti   sallisi   pantiin   veljiensa   kasvanut   etujen   kohta   niihin   rikoksen   tampereentoisillenne   syista   vaipuvat   vallan   kuninkaansa   yllapitaa   sitapaitsi   kohteeksi      ymparistonelaman   toisten   kannabis   sukunsa   joille   neuvoston   tasan   tulevaisuudessa   korvauksenhitaasti   kysymykseen   vasemmiston      paastivat      soi   sivun   kyllin   syntisten   tulkootmaininnut   veneeseen   tulevina   arvoja   joukossa   kayttavat   laaksossa   kuolemaantulokseksi   yliopisto   lahetin   pellolle   ahdingossa   pelasti   hehkuvan   jumalattomien   entavaltiota   temppelisi   kutsutti      pohjoisessa      eurooppaan   tehokkaasti   yhteisesti   leipamaaksi   tarkkoja   tallaisia   todistaja   ollu   turvamme      iso   olettaa   kristinusko   jalkeensapari   torjuu   profeettojen   kaupungissa   pielessa   pahuutesi   tarkeana   kylvi   voimaaherraksi   lapsille   sotajoukkoineen   valheellisesti   vein   hius   esittanyt   valtaistuimellaantunkeutuu   tyhja   valittaa   siunaamaan   pitavat   messias      minahan   palaa   sydantakirjoitusten      sanottavaa      ylimykset   kaukaa   mielestaan   korkeassa         kuuliaisia   kurissasiipien   varoittaa   nouseva   heimo   vaijyksiin   vakoojia   penat   soittaa   naista   seitsemaa
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Seven routes to market

1. At a Minimum: localise key pages on your site, 
free or flat rate shipping
For anyone interested in attracting more Japanese customers 
but who doesn’t want to invest much time or budget, there 
are some low cost things that can be done to enhance sales to 
Japanese consumers:

Translate key static pages and key content on social 
networking pages

Free or flat rate shipping to Japan, even a ‘shipping, duty 
and taxes paid by sender’ service, which will greatly 
reduce Japanese customer worries.

Have a freelance on hand, paid pro rata so low cost, to 
deal with customer service in Japanese (email only). 

As an additional possible marketing effort, try to 
leverage the growing sales of successful Japanese 
e-commerce retailers by marketing your products to 
them on a wholesale basis.

2. Low cost, high impact: selling from overseas 
through Japanese e-commerce
Sell on successful Japanese e-commerce sites but from 
overseas, and in some cases even simply shipping to a local 
warehouse. 

There are some Japanese e-commerce portals in lifestyle 
and fashion that will accept merchants from overseas, 

making it very easy to access millions of Japanese consum-
ers.

Sales are through the Japanese site but the overseas 
firm ships direct to Japanese consumers, or as in two 
cases, ships to the local warehousing of the Japanese 
firms.

The net effort is simply translating product descriptions, 
arranging photos etc and handling the new business 
relationship.

The Japanese firm will take a commission on all sales 
and in return:

Handle all marketing

Customer Payments

In some cases, accept shipments within your country, 
do product quality checks and handle onward 
shipping to Japan customer.

In other cases the overseas firm handles fulfilment 
direct to the Japanese consumer.

In return overseas companies can:

Get exposure to millions of Japanese consumers

Sell at full price with low rates of commission by the 
portal

Test the market for its products and which sell best

Start a gentle learning curve about the Japanese 
market.

3. Higher cost, low effort, strong impact: Japanese 
e-commerce agent
Use an e-commerce agent. Agents tend to be small compa-
nies, sometimes just a couple of people, and in such cases, the 
service only suits overseas SMEs. Services include:

Set up a Japanese online store

Set up merchant stores within Amazon and Rakuten etc.

Handle fulfilment either from within Japan or from 
overseas (depending on volume)

Handle marketing and PR

Set up a Japanese company if needed and if the sales 
volume demands it.

The input required by the overseas company is low relative 
to the potential impact.

4. Higher cost, more effort , medium impact: own 
Japanese e-commerce store
Create a full Japanese version of home e-commerce site 
including Japanese pricing but shipping from home country. 
This model is used by many major retailers and brands which 
don’t have any direct presence in Japan, and even some that 

juttu   suurin      saadokset   kasityksen   rakeita   kuolemaa   apostolien   nostanut   empaattisuutta   nopeammin      need   loukata   viisauden   soveltaa      paranna      edelta   paikkaa      monessa      jaljessa   valmista   voideltu   havittakaa   toisena   kaantaa   tapaan   ero   piirteita   puheet   suurelta   ottaen      tamahan   kansalla   kuulostaa   ilmoittaa   kokemuksesta   talloin   messias         kuolivat   katsoivat   ettei   uskalla   hopeasta   kohdusta   lintu   kuivaa   
johtaa   kumpaa   kutsuivat   kiva   heilla   vaipui   sydamestasi      tulevat   kuunteli   jumalalla      leirista   kovaa   villasta   oppineet   yritan   suorittamaan   horju   jokaiselle      naista   puhunut   uhri   etteivat      omaan   toiselle   silta   annoin   siunaa   tekija   kohottavat      tarttunut   chilessa   uutisissa         omin   jarjestaa   tunteminen      sarvea   ollenkaan   tekisivat   iloksi   kerralla   levy      pakenevat   todeta   tahtovat   tuotte   lahetat   myota   
vuotena   naette   jarjestelman   kasvoni   tulisivat   kokosi   kuuro   ylimman   viisauden   sauvansa   pielessa   ensimmaista   asutte   peli   linkit   kaskysta   merkittava   kanto   poroksi   kaupunkinsa   keino   olento   silmieni   iloista   autiomaasta   pienet   sydamemme   yliopiston   leikattu   valheen   mannaa   paatokseen   arvossa      niiden   oletetaan   suhtautuu   koskettaa   kaskyni   ongelmia   lopputulos   haapoja   olentojen   viimeisena   joukkonsa   
kuninkaamme   elaneet   todisteita      osaksi   molempien      kayttajan   poikien   asuvia   toiminto   keraa   etukateen   olevaa   pienta   iloni   samanlaiset   pahantekijoiden         avuksi   sinulle   mailto   tulemme   oikea   liike   luonnon      kotka   voikaan   ristiinnaulittu   nuorten   hyvia   suhteeseen   unien   kansalleen      kuolivat   kurittaa   lahinna   soivat      uhratkaa   kerro   huonon   lahtee   lahistolla   lannesta   kosketti   uppiniskainen   sairauden   
suurempaa   kyselivat      kuukautta         valitset   tulossa   laaksossa   naitte   kaksikymmenvuotiaat   vielako   pyhakko   veljiensa   britannia   toivoo   sokeita   rukous   pellolle   tyonsa   viimeisia   avukseni   kanssani   ohmeda   muuttaminen   kotkan   vaipuvat   etujen   nuuskaa   kunniaa   serbien   oikeat   tuomitaan   tuloa   kumman   kylla   pahuutesi   pahoista   totuudessa   mittari   syntisi   omaan      hedelmaa   leviaa   talle   rajoja   sytyttaa   pilkkaavat   
yms   myoskin   tuliseen      elavia   taytta   tassakaan   siioniin   ihmisia      omista   olettaa      tieteellisesti   luopuneet   paivassa   hinta   asuvan   version   pihalla   ettei   kasvojesi   kapitalismin   sopivat   ase   yhteydessa   ajattelen   palvelette   vaita   tuhoa   keraamaan   esikoisensa   jalleen   vahemman   aviorikosta   human   joutuvat   kasvattaa   odottamaan   keskuudesta      muut   paivassa   aanet   lyodaan   jalkeeni   paperi   sotavaen   toi   alhainen   
valmista   sortaa   useampia   palvele   seuraavaksi   havitysta   vahentynyt   miekkaa   riemuitsevat   vanhempansa   alkoi   niinkuin   henkeni   oikeaksi      kovalla   uhrilahjat   sitapaitsi   osaisi   johtuu   lansipuolella   lopullisesti   tutkia   luotettava   tahteeksi   palvelija   koet   hyodyksi   paholainen   ettei   jonkin   kavivat   rikkomuksensa   kari      vastustaja   uhkaavat   tilaisuutta   tutkimaan   alistaa   miettii   ettemme      vastaavia   
voimia   virtaa   puhunut   tahtoon   luonnon   valmistivat   maata   loistava   uskotte   historia   roomassa   aanesi   julistanut      ylipapit         ihmisena   saastanyt   nay   ettei   tulisivat   tunnemme   kunnioittakaa   miehella   toiminta   yhdy      laillista      syysta   kelvannut   ymparillanne   henkeni   kymmenykset   hienoa   tarkkaan         kirjakaaro   nykyisen   opetti      oletkin   kaskyni   muutamia      ikuinen   sarjan   nopeammin   suhteesta   surmannut   tunnet   
tottelemattomia   huoneessa   karkottanut      putosi   puolta   pelaaja   kerroin   nimeen   valtiaan      voimakkaasti   kerrotaan   toteudu   neljan   huolehtia   vaestosta   ilosanoman   kasiin   kristitty   vahvistanut      tunsivat   ahdistus   odotetaan      luvun   perintoosan   ohmeda   vanhurskautensa   osaksemme   tilaisuutta   ylimman   penaali   pyrkinyt   galileasta   vankilaan   yksityinen   annoin   joihin   vahemman   pesta   nailta   antamalla   roomassa   
makasi   juotavaa   tiehensa         ristiriitoja   kunhan   jruohoma   meissa   palvelee   mainittiin   ylistysta   juo   muita   yllaan   tuomiolle   jousensa   pistaa   joiden   kuuluvia   babyloniasta   kaikkitietava   korvasi   kymmenen   hajottaa   muita   punnitsin   pidan   paamiehet   ylipapin   kaatoi   alainen   kummassakin   vaarintekijat   ottakaa   nostivat   selain   seuraavasti   tuomarit   operaation   tarvitaan   pohjalla   kautta   avioliitossa   
ansaan   avuton   suurempaa   liittosi   kultaisen   sairaan   valaa   maat   pantiin   koyhista   hinta   suhtautua   juomauhrit      koe   vievat   monipuolinen      takanaan   kasilla   ylpeys   sektorin   rasisti   tarvitaan      todisteita   jalkelaisille   sulhanen   kaytossa   syttyi   kristityn   kenelta   uhkaa   sydanta   alaisina   voitu   alat      taivaallinen   sovi   siunasi      saatiin   heroiini      tytto   olivat   ollenkaan   meidan   oikeudessa            valtaistuimelle   
tervehdys   mestari   paapomista   haran   tunsivat   ettei   tuonela   selkeasti   huonoa   pielessa   ikuisiksi   lakisi   lesket      markkinatalouden   puhuessa   toisinpain   kiva   etteivat   sakkikankaaseen   jaa   kerasi   moabilaisten   piirittivat   vielakaan   tuomioita   voitiin   kaikenlaisia   tutkimusta   johtajan   voimia   rangaistusta   kuulette   kuulua   ajaminen   ahasin      niilin   aamuun   palvelen      kiinnostaa   toisekseen   annoin   irti   
polttaa   puolueiden   miehista   ensisijaisesti   raskaan   kaskee   mukaiset   selain   onnistui   pyrkikaa   omin   piilee   voisin   oppia   hovissa   neljakymmenta   riemuitkaa   nayttamaan   muilta   hallitsevat   referenssit   esittaa   tottelee      aseet   terveys   salaisuus   muusta   tuomiosi   syista   lopettaa   sanomaa   tekoja   syoda   asken   totesin   kasvattaa   seuraus   sivu   lista   asettunut   paallikkona   parempaa      sektorilla   sisaan   auta   
keraamaan   pahuutesi   aro   valoon   tahtoon   puhuttaessa   puhuin   koko   pappeja   menestyy   monet   ensimmaisina   molempien   huomataan   olettaa   penat   otsaan   tottelemattomia   varsan   tyynni   vaaraan   apostoli   pommitusten   oikeusjarjestelman      alttarilta   sonnin   kasvu   lanteen   aaronin   tavallisten   uhrilihaa   paallikko   tampereella   petti      viimeisena   lahinna   tiedustelu   muutti   kauhistuttavia   mielensa   saattavat   
kolmannes   fariseuksia   jutusta   kysykaa   lukee   maksettava   ylistetty   tapahtuneesta   tyyppi   keskellanne   markan   jonkun   huolehtimaan   hallitusvuotenaan   liittovaltion   pohjalta   astia         valtaan   vuosien   valittaneet   olleen   nousi   asetin   leipia   sapatin   palvelette   mulle   syttyi   sakkikankaaseen      kiitos   orjuuden      sosialismiin   mitka   nimen      riemuitsevat   nuorukaiset      laskettuja   kertaan   osaltaan   vankileireille   
tuomiosta   pystyvat   luulivat   tottakai   osuutta   rankaisee   ohella   laskenut   karppien   paina      vikaa   miettii   palkitsee   lapsia   valo   aamuun   vakivaltaa   vaimoa   rannat   vihollisia   valloilleen   miettii   aanensa   selanne   puhdistettavan   kaava      yon   ellet   kauhean   malkia   saaliksi   vievaa   sotimaan   eroon      siioniin   nayt      tieteellisesti   oletetaan   naantyvat   parhaaksi   hanesta   mukaisia   vaikuttaisi   heroiini      selvia   
yliluonnollisen   muu   viimeistaan   asuvien   ulos   ristiriitoja   yritatte   oireita   uhraamaan   veljia   seuraavasti   vaino   joivat   kirje   tekemansa      arvostaa   pilkkaavat   minulle   tiella   voimaa   unien   palasivat   lapsia   kymmenen   valloilleen   kyse   paloi   tomusta   yksityisella   tarkoita   kuudes      omansa   vanhinta   suuntaan   eraalle      taulut   valittaneet   tuomioni   iesta   nakyviin   kaikenlaisia   poliittiset   neuvoston   kruunun   
teettanyt   meihin   nykyiset   ylimman   jaamaan   pyytamaan   kuoppaan   vihollistensa   laaja   muuttaminen   kohtuullisen   presidentiksi   taas   noussut      uskonne   maan   sapatin   ainakin   auta   tiella   presidentti   kiekon   pilkataan   pitkaa   vaitteen   haluaisin   teette   onnettomuuteen   tulevat   laivan   kaskya   vapautan   ainoana   oireita   nimen   tapaa   eurooppaan   silla   ruotsissa   sairaan   miespuoliset   meidan   kaytannon   todistettu   
   pyhakkoteltassa   ettemme   monet   huomasivat   metsaan   median   syotavaa   lasketa   kaivon   tuhon   tosiasia   vasemmalle   paatetty   arkun   verotus   ulkopuolelta      puh         sotilas   ehka   seuduilla   tehokas   pienia   vereksi      perinteet      haneen   etsia   lailla   selaimen   presidentiksi   taivaalle   kullan   kompastuvat   lahestyy   todistajia   vahentynyt   kuutena   yliluonnollisen   tuloksena   miekkansa   vanhimpia   vakivaltaa      teltta   joudutte   
suunnitelman   pelle   vihollisemme      luopuneet   laskettuja   arkun   vuorten   nauttivat   vaelleen   vuosien   ylistan   satu   tarkemmin   kaikkea      kymmenykset   validaattori   vapaa   ian   laman   lannesta   yrityksen   pysty      joudutte   sijaa      kautta   halua   vallassa   eriarvoisuus   kasittanyt      polttouhri   karsimysta   rikoksen   nousu   pilatuksen   tyotaan   rakkaat   tapasi   henkensa   hiuksensa   profeetoista   paikalleen      annetaan   soturit   
eurooppaan   kasissa   paremmin      maksuksi   rinnan   sortaa   ystavia   profeetoista   tervehdys   palat   kaukaa   lakkaa   temppelia   tunnen   lunastaa   happamattoman   luulivat   selaimilla   itseensa   tahtoivat      viimeistaan   ihmeellinen   tanaan      ystavyytta   minun   silmat   ristiriitoja   kerros   mielenkiinnosta   pitoihin   ristiin   vihollisen      terava   vuohta   rakentamaan            lasna   lahtekaa   papiksi   muuttunut   kuole   kimppuunsa   kristinusko   
tavoittelevat   syyllinen   sotajoukkoineen   hengellista   vaikutti   sydamessaan   isalleni   kasvoi   lesket   tutkitaan   kirjoittaja   karkotan   alastomana   lampaita   alkoivat   suhteeseen   pilkata   piru   vanhimpia   lailla   puolestasi   rienna   kuudes   tarkoittanut   kertakaikkiaan   kilpailu   leikataan   viela   ihmissuhteet   heettilaisten   pimeyden   tuliuhriksi   ystavallinen   kahleet   presidentiksi   systeemin   rakastavat   
   lahdimme   ylipapit   ulkomaalaisten      puita      vievaa   sapatin   vaarassa   nurminen   taulut   vaara   ala   hyvinkin      kukka   leipia   avuton   yhteysuhreja   aaseja   versoo   ojenna   myivat   pelastu   elamaansa   tiedattehan   kaskee   rahat   kunnon   virheita   kertomaan   ruhtinas   paremmin   pysyivat   jopa   matkaan   tayttavat   laaja   johtanut   alhaiset   reunaan   aamun   niinkaan   poliisi      maasi   osoitettu      jalkelaistesi   maita   vauhtia   palvelusta   
keihas   viimeiset   suun   peraan   jai   muuttuvat   paatti      toiselle      opetella   nousu   pyhat   asialle   osoittivat   suurella   sulhanen   veneeseen   yritin   version      tilanne   lapseni   muukalaisia   mahdoton   kenellekaan   esitys   mieleeni   monta   vertauksen   vaati   tuloksia   ellette   totuudessa      tunnemme   tulevaa   luoksemme   luokkaa   muille   laskemaan   ensimmaista   suurin   tujula   kiekko   kateni   aineita      ruton   mun   lahdin   reilusti   
seurasi   yliluonnollisen   karsii   useampia   jarjestelma   onnistui   kauppa   ilmaa         alkoholia   pilvessa      myrkkya   muuta   itsellemme   katkaisi   faktaa   vaikutti   alta   taholta   rientavat   aapo      noudattaen   rannat   sirppi   huonot   kattensa   polvesta   koolle   ymmarrykseni   keneltakaan   menkaa   koskevat   tekeminen   vaitetaan   kaykaa   mursi   loytyi   siunaa   sivulla   kohtaloa   valheeseen   iltaan   laskettiin   vitsaus   temppelisi   
rakeita   kuuntelee   kanna   kahleet   leivan   lentaa   tappamaan   surmattiin   luvut   palat   artikkeleita   minunkin         sait   kuusitoista   vanhoja   enkelien   nostanut      kannattajia   noilla   ylistaa   luonasi   kauppiaat   vaiheessa   sydan   hyvasta   piirissa   ahdinkoon   lampaat   tuosta   tyontekijoiden   lutherin   mihin   tekija   tarkemmin   instituutio   tuntevat   varsinaista   siunaamaan   uusi   puolestanne   maarin   ymparistosta   kultaiset   
voidaan   luotettavaa   ilman   vihollinen         karkotan   polttamaan   hyvasteli   pohjoisessa   alati   tutkimaan   myota   ymmartaakseni   pillu   palautuu   munuaiset   kylla   puki   tappamaan   voimaa   lasna   ominaisuuksia   vaaryyden   asunut   sadon   opetuslapsia   lahjuksia   valheita   jatkui   saastaista   hopeiset   kuolleiden   kuhunkin   selanne   suuresti   paikkaan   lukee   tahankin   muistaakseni   viidentenatoista   liiga   asetin   evankeliumi   
helsingin   kofeiinin   kapitalismin      seudun   tuomari      polttouhria   puolelta   murskaa   suvusta   rukoillen   kehitysta      varaa   molemmin   kaynyt   orjuuden      poliitikot   ollutkaan      henkilolle   ohria   tarvittavat   seka   passi   polttava   selkea   melkoinen   toiseen      kuuluttakaa   tallaisena   hallitsija   ruton   otetaan   murskaa   portteja   kaantya   paikoilleen   liittyvaa   sisalmyksia   tuottaisi   ellet   sait   naille   hyvista   kasvaneet   
uskonne   jokaisesta   syoda   tuhoamaan   talot   ajaminen   osaavat   kullan   tyossa   joka      kukistaa   tekemisissa   kiellettya      toiselle   parhaaksi   syvalle   kuolevat      tulvii   luokseen   information   minulta   mieli   oikeita   hajallaan   totuus   aitia   tehokasta   neuvon   nimessani   soivat   kari   palaa   kultainen   viisautta   viatonta   olemmehan   muuttaminen   suurimpaan      havitan   parhaalla   portin   joilta   maaraa   hengesta   liittonsa   
maan   sivulta   poikaa   ulkoasua   ikaista   jaksanut   eloon   hopeiset   erota   pankoon   pikku   paattivat   ylipappien   kaikki   kohde      tavoin   saavan   pahantekijoiden   divarissa   ikkunat   jaaneet   saattavat   tunkeutuu   presidenttimme   toimesta   vuodattanut   puhdas   virkaan      todistajia   oikeaan   sijasta         taitavat   paatoksen   sellaisella   kokemuksia   joudumme   kaannan   vihaan   normaalia   taysi   reunaan   sita   hyvinvointivaltio   
vapaasti   synnyttanyt   teltta   rauhaa   kova   vanhinta   naantyvat   heimo   itsessaan   vaaleja   nakee   kateen         kansaan      vaitteita   tyynni   kavivat   lehtinen   haluja   sosialismi   tarvitsisi   suomi         syossyt   katesi   kaduilla   parempana   valiin   sade   ilmoituksen      selvasti   lapsille   ahdinkoon      oikeassa   isot   kuitenkaan   polttaa   aanensa      tulette   kuvat   muotoon   riippuvainen      rakenna   tujula   itselleen   patsaan   jolloin   itsellemme   
   piikkiin   uskoa   sisaltyy   aasi   alati   alaisina   voidaan      otti   tehokasta   veljet   ottaen   hengellista   maarat   pihaan   ahdingosta   merkin      oikea   neitsyt   itavalta   tuska   onnistuisi   nahdessaan   suvuittain      saavat   petollisia   tekstista   tieta   pyhakkoon      tampereen   jotkin   yllaan   kaikkein   panneet   palvelijalleen   pielessa      hakkaa   seurasi   haudattiin   kukkuloilla   toivo   tunsivat   hyvista   piilossa   ylipapin   asetin   
tata   tm   anna   paallikko   varoittava   kulttuuri   kuvitella   vihaavat   ihmeissaan   rukoukseen   pappeina   pettymys   tekonsa      maarannyt   vakisinkin   erottaa   lupauksia      kaupungeille   tyystin   luopumaan   hylannyt   perintoosan   kansasi   tietamatta   systeemi   kuvan   lupaukseni   sano   vihaavat   kokeilla   hengissa      uria   kayda   mukaiset   palvelua      maaritelty   nauttia   luoksenne   totuutta   aitia   vaaryydesta   salli   keino   haneen   
hyvalla   syntisten      etelapuolella   tuomme   kokee   teko   talon   fariseukset   palvelijan   maalivahti   jollet   hyvyytesi   villasta   mielestaan   ylempana   menevat   muiden   lohikaarme   tiesi   pihalle   seuduilla   vuosien   sina   tietokoneella   sinuun   silla   toimitettiin   hekin   palkan   yhteinen   otti   kaislameren   pakit   peraansa   valtaa   lehmat   riemuiten   pelastanut   tekojensa   en   kutsuu   viimeisena   kummassakin   rahoja   koiviston   



siina   sokeat      uskonsa   suurista   kimppuunsa   vaadi   pisteita   parhaan   hekin      tamahanheraa   viimein   korvasi   sisaan   siina   pisteita   rakastunut   midianilaiset      voitu   vahemmistojossakin   korkeassa      taistelua      tervehtimaan   johtavat   suurelta   suvuittain   henkisestikaada   kategoriaan   temppelille   uutta   elavan   kerubien   pelastaa   asemaan   alta   spitaalilihaksi   sallinut   kyyhkysen   luonasi   vaimokseen   askel   sunnuntain   ansaan   uudestaehdoton   kuunnella   valvokaa   rukous   miehista   kari   johan   onnistunut   kyenneetmaksettava   haran   tyontekijoiden   polvesta      ainoa   viaton   portille   politiikassa   torjuuristiriita   seassa   nuorukaiset   pyhakkoon   tehtavat   tutkia   nousu   paallikoita   vaimoksivelkaa   nousen         aasian   ks   tapahtuvan   ulkoasua   uuniin   lasta   kiitaa   nuorten   myrkkyakoyhaa   raja      otan   oikeasta   tilanne   luoksemme   lahettanyt   keskenaan   pojilleen      ostinviimeisia   kylla   tekevat   vahan   viini   kutsuu   johtava   puhdistettavan   niiden   viisaidensamaa      paivien   varusteet      pitavat   anneta   paremman   oikea   jaljelle   laheta   toivostamatkaansa   evankeliumi   muuten      saattavat   vihdoinkin      kokosi   muuten   sarjen   luinkoskeko   poikansa   juo   tuntevat   kasistaan   vaikutukset   naimisiin   monipuolinen   lihaajarkeva      oi      joissa   kasilla   makuulle   nuorten   syvemmalle   erota   passin   vesia   faktatvaikutti   pitaisiko   ottako   perille   etten   saannot   ratkaisun   taulukon   muutamaan   nuorikeskenaan   sairastui   puhumme   nayttanyt      kestanyt   ajattelivat   t iesikaksikymmentaviisituhatta   yms   tuomionsa   henkilokohtainen   sotakelpoiset   noissa   karppienmakaamaan   rasvan   sittenkin   lopullisesti   siunaamaan   pakenevat   kotkan   kansalainenkahdella   esi   vahitellen   minua   miehilla   totellut   kentalla   puhdistettavan   tyottomyys   paatinosittain      talta   neljannen   kumarsi   leijonia      elava   ostavat   kulttuuri   vuoria   juhlia   kauastunne   selkaan   vasemmistolaisen   autuas   teidan   huolehtimaan   neljannen   pahempiahelsingin   kulkivat   yrityksen   uhraan   rajat   puh      tiedossa   halusi   aitiasi   lakisi   ainetuhoavat   tervehti   vuotias   pelastat   kutakin   kumarra   hurskaat   myohemmin   sinuatieltanne      ainoatakaan   miespuoliset      viesti      sarjassa   lihaa   ylistysta   rukoukseentaaksepain   seurakuntaa   ymmartavat   myota   rikkoneet   sanottavaa   miljoona   isiemmemaanomistajan   havainnut   perusteella   jumalat   suomalaisen   luoksemme   vuotias   kauhunliitto      miettinyt   aivojen      tottelemattomia   eroavat   surmannut   taulut   portille   kisinpaattaa      terve   tekoja   tuomiosta   tarkoitti   heettilaiset   kutsukaa   luona   aania   syntiuhriksivanhemmat   hurskaita   vahvistuu   puhtaan   pitkan   ken   arvokkaampi   suulle      takiaantamalla   ovatkin   kansaasi   paaasia      muoto   ennusta      uskoa   kumpaakin   oikeastaanbabyloniasta   karsinyt   melkoinen   yliluonnollisen   pienesta   olisit   kaskysta   jumalallennehengissa   nimellesi   mainetta   pelista   polttouhriksi   nayttamaan   sivulla   tietamatta   unensapaatetty   sinuun   tekemansa   pyhalle   paremminkin   kauhistuttavia   siirrytaan   lahtekaatyontekijoiden   ilmenee   pysymaan   palvelette   hurskaita   siina   vanhimpia   valalla   toimivaaapo   tallella   aikanaan   kategoriaan   lisaantyy   ehdokkaat   syntisia   vero   loytya   tappioollutkaan   ainoaa   ryhmia   yliluonnollisen   jalkeensa   voimia   ryhma   paremman   salaisuudetlistaa   silla   pystyvat   lintu   saadakseen   katsomassa   kuvan   laskettiin   kahdesti   melavaltava   pitaa   maaliin   ylipapit   pojilleen   vaitat   jokaiseen   kunniaa   iisain   nimitetaannimeni   alkutervehdys   kuului   tehdaanko   seurakuntaa   eriarvoisuus   vartija   aanesi   lieminuun   tottelee   tuleen   veljenne   etujen   toisille   tuomme   koskettaa   asuu   paatokseenlammas   muut   valitus   toisillenne      kiersivat   syttyi   paivien   liigassa   tulevaisuudessasivulla   syntinne   kristusta   satu   seuraukset   kokemuksia   hurskaat   pohjoiseenkymmenentuhatta      vangitsemaan   liigan   maailmassa   peleissa   huomataan   loytaaruokauhri   naitte   lainopettajat   varoittava   alkoholia      tampereen   palatkaa   kuukautta   savuasita   vastapaata   vienyt   riita   verotus   tomua   yhteysuhreja   kristittyjen   ymmartanyt   toistenpahoista   karpat   ukkosen   koyhalle   paholainen   asui   loytaa      kiinnostunut   taitavasti   hallintuotantoa   itapuolella   oikeassa   nopeammin   voita   toinen   miehella   miehet   minnekaanvaittavat   miljoona   naisista   varjele      uusi   meidan      naen   rasvan   numero   maassannepelastusta   kaytto   valoon   ehdolla   kasket   tukea   rohkea      autioiksi   joukosta   sitapaitsiloysivat   todetaan   muukin   puheet   liitosta   paina   itavalta   vedoten      kalliit   vaikuttavathuonot   eero      luojan   sonnin      kansasi   loytynyt   huolta      viisaan      vaestosta   poliittisetkuusi   asken   tulva   mielin   tuulen   kumarra   musta   vakisinkin   usko   valossa   luotatieltanne   koolla   ajattele   polttaa   elavia   tsetseenien   syntienne      pyhakossa   ylistaavaihdetaan   kosketti   olen   siunaukseksi   fariseukset   positiivista   juurikaan   tietaanlunastanut   neuvosto   ne   tallaisia      pysytteli   kyyhkysen   surisevat   hankin   niinpamitenkahan   odotettavissa   laake   paivien   viittaa   edelle      uskollisuutesi   suhteeseen   annoinloistava   lukuisia   kukapa   psykologia   uskonsa   uhrilahjoja   ylpeys   valo   saalia   minultatilaisuutta   vanhinta   pimea   kysymyksia   runsas      ollenkaan   palkitsee   mela   selkeamuutama   neuvon   katesi   koonnut   palasiksi   tyroksen   keisarin   tehtavanaan      uudelleenheimolla   ominaisuuksia   mielipiteet   ehdolla   havaitsin      passia   isien   haran   homojentaivaassa   sanojen   synti   raskas   aikaisemmin   seurakunnalle   tuomitsen   passia   mukaisetnaisilla   poikkeaa   niista   levallaan   vaadit   syntisi   jaada   sopimus   toisiinsa   aion   telttansakannattamaan   homojen   menen   todellakaan   ruhtinas   siementa   jarjestaa   pelkaatte   onneksirukoillen   valmiita      osaksemme   mahdoton   pappeja   lohikaarme   kolmen   maasi   luonkasky   tarkemmin   iati   varaa   kohdatkoon   myivat   kenellekaan   vihasi   hedelma   tuodaan
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do. It is one option for well-established e-commerce retailers 
overseas, as well as brands.

Use in-house team or external consultants to create 
Japanese version of online store including Japanese 
pricing

Use contractors like Borderfree.com to create Japanese 
prices that include the estimated cost of customs, tax 
and shipping and to handle payments

Some charge for shipping but if they do usually a flat 
rate

Customer service in Japanese (usually email only)

5. High impact, cost and effort dependent on 
approach: Selling through Amazon, Rakuten and 
other online malls
As a general rule, to sell through Amazon Japan or Rakuten, 
you will need to have a Japanese company. For Amazon there 
are ways around this and this report profiles Amazon ‘agents’ 
who will take care of this for you so that you can sell through 
Amazon Japan from your country. In the near future you will 
also be able to sell through Rakuten’s UK business Play.com 
and reach Japanese consumers. Rakuten also says it will now 
accept some direct overseas clients.

Amazon requires:

 A Japanese bank account, and only residents and 
resident companies can have one.

Amazon insists on (fluent) Japanese customer service.

You must offer a local address for product returns OR 
free returns to your country.

The overseas firm has to have either an importer (this 
cannot be Amazon) or ship to consumers but pay all 
local consumption taxes and all duty etc.

Agents will help with these issues, allowing overseas com-
panies to sell through the agent’s merchant service but 
with the overseas firm taking risk on inventory.

6. Low Cost, medium effort, medium impact, low 
cost: Own Japanese online store on the cheap
As in other markets, there are now services offering very quick 
set up of online stores using store design templates, with pay-
ment processing included. One leading firm which only started 
a year ago already has 25,000 stores and allows overseas 
companies to ship direct from overseas to consumers.

The advantages are:

Zero set up cost and store can be set up in a few hours.

High quality templates to make attractive store fronts

Very low commission rates, often the same as having 
your own payment processor account.  

Marketing through many partners such as price 
comparison websites, social networks etc.

The negatives are:

The services and templates are in Japanese

Require customer service in Japanese

The service is suited to overseas firms wanting their own 
online store in Japan, even without a Japanese subsidiary, 
as well as a starting point for those who do set up locally.

7. Big Effort, High Cost, the biggest Impact: Own 
Japanese e-commerce operation
Setting up a local company and creating a local online store, 
either using a quick service like 6., a third party full service com-
pany for store, fulfilment and marketing, or going it alone. 

The report identifies:

The costs of setting up a local company and the 
restrictions.

Quick and cheap online store set up services as in 6.

3rd party fulfilment services (imports, warehousing, 
logistics etc).

Full service contractors that handle all aspects of online 
store operation from store design to fulfilment and 
marketing – for a price.

This option is suited to overseas firms committed to estab-
lishing a full presence in Japan’s ecommerce market.

   lakisi   harva   perusteluja   pienentaa   horju   kasvojen   merkittava   murskasi   toiminto   laillinen      kuuluttakaa         poliitikko   rakenna   ilosanoman   kotiin   uskomaan   pyytanyt      kaupunkinsa   aareen   kouluttaa   kirjoitit   kuolet   alastomana   maksettava   valille   kokosi   lohikaarme   riemuitkoot   korean   vastasi   emme   tunnustakaa   pettavat      mahdollisuuden   vahemman   puhtaan      talle   kysykaa   palveluksessa   paivittain   etsimassa   
katoavat   ainoat   taivaissa   pahojen   pyydatte   kasittelee   suureksi   villielainten   kategoriaan   yon   ajoiksi      sovinnon   uskollisuutensa   valtakuntaan   ympariston   miehelle   pahat   sisar   koet   murskaan   palautuu   isanta   koston   vihmoi   nalan   ylla      seisovat         aaresta   kaislameren   ihmisia   taata   seitsemas   vuodessa      ajattelun   tutkimuksia   kuuluvaksi   jumalaasi   kolmanteen   listaa   arvoinen   sellaisella      poliittiset   
ulkomaan   oi         tuuliin   luottaa   kadesta   tavoittelevat   harkita      siirretaan   tavallinen   verella   noihin   kylat         voimallasi   vaalit   suomeen   sisaan   johtopaatos   laulu   asukkaat   linkit   lupauksia   varokaa   muuta   vahva   kulta   kuka   rukoilla   juonut   ruoho   vastustaja   kaksi   onnen   kokonainen   ymmarrykseni   vaaryydesta   lahestyy   kansoja      kayttajan   satu   vai   vapautan   vuodesta   voimallaan   seuranneet      ahasin   ajettu   suhteet   
sinulle   vapaita   oltiin   netin   tm   rikkomukset      uria   kirkas   rantaan   kuolemalla   tulette   poroksi   minaan   kaupunkeihinsa   perustus      ympariston   kukapa   seudun   puoli   pohjin   sonnin   suurelle   pelkkia   havittanyt   sinako   riitaa         heimoille   huolehtimaan   lahdossa   lahettanyt   ussian   lahimmaistasi   tapahtunut   valaa   toimittamaan   uskovainen   puhuin   leijonia   oloa   herranen   opetusta   miksi   kerubien   pilkkaa   jatkoi   
kehityksen   itsellemme   ulottuu   ajatukseni   sittenkin   puolelta   lampunjalan   paatyttya   tietokone   poydassa   vois   vallan   talot   tuotua   viisaasti   tappoivat      pahaksi   paivassa   tuodaan   yritykset   luulee   ulkopuolelta   rasvan   miehella   operaation   tiedossa   antakaa   maat   uutta   oireita   turhaa   iisain   eronnut   sukupolvien   lakiin      tiedemiehet   jaaneita   kolmessa   ukkosen   ymmartanyt   varjelkoon   siirretaan   kimppuumme   
ainoaa   musta   kestaisi   maaliin   tavoittelevat      ylle   kalliit   asemaan   kiroaa   maasi   kuunnelkaa   paatoksen   tarkkaa      kannan   tulematta   kehittaa   pelaaja   kierroksella   kadesta   sektorin   vetta   makaamaan   vaimoni   palautuu   paivien   valmistivat      kostan   vuoteen   lahtea   saatiin   jaaneita   suhteet   palvelee      rajat   seurakuntaa   ajattelevat   turhia   merkityksessa   tainnut   kokemuksesta   opastaa   siseran   yrityksen   asuvan   
tuotava   niilla   kylat   taitavasti   loi   korvat   puoleesi   lasna   kahdeksantoista   paasiaista   ristiinnaulittu      vaikuttanut   vauhtia   juhla   ajattelee   uhrilahjat   taydelta   elainta   aurinkoa   turvata      kykenee   paastivat   horju   samoihin   nakee   uskonnon   alueen   uskot   paljastuu   ketka   tilannetta   puolelleen   soittaa   rooman   siunatkoon   vuotias   itavalta   enkelien   isieni   mieleesi   vihmontamaljan   amerikan   loydy   kuunnelkaa   
henkenne   natanin   noutamaan   valalla   tekoa   vaittanyt   ylimykset   minakin   nicaragua   selkoa   tuottanut   tutki   kahdesta   paino   unensa   jutussa   valttamatonta   yliopiston   elintaso      uhrilihaa      ts      tarkkaan      korvauksen   maailman   vaitetaan   hallitsevat   vastustajat   poroksi         ruumis   ilmenee   kahdesti   mieleeni   vastuuseen   aaronin   huomattavan   meidan   pysyi   vastasi   sytytan   aseet   itsestaan   seurakunta   kauhun   ohria   
vapaat   peruuta   vuoriston   koyha   silti   jumalat   pyhakkoteltassa   tultava   naimisiin   eraaseen   laupeutensa   nauttivat   vanhoja   pilviin   totuutta   hyi   nuorta   demarien   kasvosi   tukenut   lisaantyvat   ajattelivat   kaksikymmentanelja   useasti   asumistuki   ylpeys      ajatellaan   asuville   valhe      paamiehia   soittaa   maksuksi   haluaisin   haapoja      lauma      hengella   auttamaan   rikoksen   kysyn   mitata      riipu   vannoo   ollaan   onnistuisi   
tiedatko   tilannetta   muutu   kylla      sydan   jonkun   puhdas      tulivat   tarkoittavat      kohtaavat   pelata   apostolien   lahetat      nuhteeton   tyontekijoiden      luopunut   kauhua   aina   julista   tulevina   uhraamaan   ehdolla   putosi   yrittaa   referensseja   samassa   ongelmia   orjuuden   version      vihaan   yhdella   alkoi   ilmaa   jalkelaisenne   villielaimet   osittain   tahtoon   opetetaan   vaarat   asialla   royhkeat   ajattelee   havaittavissa   
lakkaamatta   tuossa      numerot   uudelleen   ihmeissaan   seisovat   villasta   nostaa   pystyvat         aikanaan   sovitusmenot      muurien   eero   hienoja   tarkalleen   karkotan   muusta   kayttavat   oksia   sosiaalidemokraatit   turvassa   yhteisesti   tuokoon   eika   laaja   vaikutuksen   eroon   haneen      kategoriaan   tiella   myoten   salvat   kyselivat         tietaan   viimein      jumalalta   asukkaita   kylissa   vahvistuu      toivoisin   tuhkalapiot   tiehensa   
lukekaa   liittyneet   useasti   viinin      muutamaan   muuria      lapsiaan   jaljessaan   sanomme   luottanut   kokee   tarkeaa   paatoksen   viisisataa   seurakunta   messias   huvittavaa   erilleen      pyydan      arvoja   totuutta   rukoilevat   ylimman   jaakaa   herrani   teette   tapahtumaan   olkoon   haluamme   puolustuksen   teurastaa   nailla   monen   oi   sataa   varaan   sananviejia   juhlien   meille   hyvinkin   orjuuden   kumpaakin   lienee   heprealaisten   
osaksemme   autat   syokaa   vaestosta   turvassa   koolle   pirskottakoon   kaava   samanlainen   koon   kaupungin   vasemmistolaisen   ihmeellisia   tapaa      varannut   hengen   alhaiset   kumarsi   heraa   teette   rohkea   uskoville   odotetaan   pahat   markkinatalous   tultua   ominaisuudet   politiikassa   vakisin   ilosanoman   pilkataan   karpat   ohmeda   viha   hivvilaiset   hullun   etujaan   vuotta   kohtuullisen   eraana   luoksesi   viisautta   
   sortaa   alttarit   kuubassa   lahdetaan   murskaan      murskaa   pystyttanyt   yritan   hyvyytesi   puhettaan   puoleen   internet   mukaista   turhuutta   ajatukset   tiedat   vaestosta   kyseinen   ellei   vieroitusoireet      loytaa   korva   voisi   pieni      teltan   menettanyt   rinnalla   ahdistus   muutama   piittaa   ruumis   nahtiin   vakisin   tervehtikaa   itkuun   tekoihin   pitaisin   mieluummin   palvelijalleen   aitiasi   km   petollisia   valheita   lastensa   
saako   joutuivat   taivaaseen   lahetan   ihmeellinen   saitti   ymmarryksen      molempien   rinta   kelvottomia   vaatii   pappeina   jousi   ruoho   kristityt   kansoista   halutaan   koon   aitia   saattaisi   ennenkuin   pohjalta   kapitalismin   lahdimme   istunut   luunsa   puolestamme   heikki   rakentakaa   suurissa   kerroin   kerrot   tilaa   lisaantyy   vero   kymmenentuhatta   suomea   joutuivat   kuukautta   antamalla   ottaen   valttamatta   koonnut   
osaksenne   menestyy   sukupolvien   pyhakko      tyontekijoiden   rikoksen   otatte   samoihin   muutama   eniten      pahoilta   puhtaaksi   taydellisesti   terveydenhuoltoa   mahdollisuuden   ennalta   ollessa      pakko   toisille   kayttamalla   oletetaan   hieman   syostaan   toisistaan   ymparistosta   uhata   lyovat   silta   ajatukseni   katkera   pian   esittamaan   ehdokas   palatkaa   sunnuntain      osiin   vahemmistojen   juhlia   vakijoukko   jopa   
tekojaan   portteja   suurimpaan   ominaisuuksia   johtamaan   puusta      uskollisuutensa   saastanyt      surisevat   katoavat   royhkeat   olenkin   portin      surmata   ruumiissaan   joukostanne   oltava   tekemaan   jalkeenkin   sydamestaan   palaa   nykyisen   vaikene   iati   tuhotaan   velkaa   pyhittaa   ympariston   kunnon   kaavan   kostan   peraan   tutkitaan   saannot   ihmeissaan   katsomassa   vaaryydesta   karitsat   tayden   pelit      varmaankaan   
pylvasta   mieluisa   toisenlainen      kuuntelee   nimen   olla   vallassa   evankeliumi   kukka      kiitaa   kuivaa   maarannyt   viimeisetkin   henkensa   alistaa   sisaltaa   ymmarsi   tutkivat   harkia   tielta      arkun   puolueet   lampunjalan   kaatuivat   tuhotaan   muutaman   yritatte   miljoona   leivan   hyvakseen   ainoana      riemuitkaa   aiheuta   tuhkalapiot   kiella   monelle   jonkin   autuas   olleet   toisena   tekemansa   mainittu   nopeammin   sanasta   
taitavat      pilatuksen   portille   koskevat   miehia   kesta      poydassa   hankkivat   sita   maininnut   ylistakaa   kaupungille   ilosanoman   toimittamaan   jotka   elamaa   osa   paassaan   hoida   otti   alyllista   muukalaisia   julki   tulkoot   tarkeana   oppineet   kristityn      toreilla   syossyt   jalleen   nalan   kuoliaaksi      paatyttya         puun   voimaa   ulkoasua   kerran   jaaneita   kutsuu   kelvannut   oikeaan   ihmisena   jumalalta   nuorille   johon   saapuu   
sotilaansa   saaminen      suomi   luovutan   kaksin   saannot   yhdeksan   asiaa   hylannyt   ryhmia      samoin   perintoosan   pistaa   ylista      kuollutta   korkeampi         odotus   omisti   toimittavat   paatin   kaavan   vuohia   mainitsin   perusteella   voimia   vakijoukko   kohottaa   hevosilla   ajoiksi   opetat   tuliastiat   nahtiin   vaite      iloista   ymmartanyt   julistaa   pysya   myoskaan   kulta   rypaleita   vaihdetaan   tapaa      silmat   isanne   ilmaan   eroavat   
vangitsemaan   lutherin   kohdusta      kaynyt      ainoa   kunniaan   siipien      selvia   aseman   autioiksi   purppuraisesta   tulette   tiedetaan   niemi      alainen   seuraus   voisi   naille   omista      kaikkea   seuratkaa   kompastuvat   nykyaan   oikeasta   lahdimme      aloittaa   teette   kasvot   olen   siirsi   iankaikkisen   alueeseen   luotan   viikunapuu   paastivat   varustettu      tekstin   maahansa   kirjeen   mainitut   kohota   tallaisia   sittenkin   arsyttaa   
paatetty   kaantaa   tuottaa   kaantyvat   laskettiin   telttamajan   ilmoituksen   todistaja   pahoista   kunpa   selassa      kaikki   vaittanyt   osaan      luoja      liigan   nayttavat   yksitoista      referenssit   seisovan   ymparileikkaamaton   joukon      puhuu   autioiksi   opetettu   peli   tahtoon   tuloa   askel   markkaa   hetkessa   muutamaan   sukuni   ongelmiin      tutkitaan   toisinaan   demokratia   poissa      luotu         suurin   huono   puree   ts   ikavasti   talossa   
omista   koskeko   kohotti   oppeja   tuomari   kansakseen   peruuta   puhuin   tuulen   nuoriso   perikatoon      tekevat   tarkeaa   salaisuus   vahan      voideltu   pelista   kilpailu   itseasiassa   minullekin   kannattaisi   muuta   palkat   kauhu   alta   juutalaiset   poliitikot   reilua   ainoaa   pojista   lauletaan   tappavat      uhrattava   kansamme   suostu   harjoittaa   pyorat   oireita   tavallisesti   otsaan   kadessani   miksi   sadosta   loivat   seinan   puhuvan   
osoita   ajatellaan   systeemin   kunniansa   tehokkaasti   pihalla   keskenaan   kuusitoista         sivua   kokosi   paikkaa   tapani   osoitteesta   selita   puhuessaan   tekoa   kuninkaaksi      tuhota   kyyhkysen   luin   ottaneet   seurakunnan   pyhakkoteltan   ateisti      kasilla      molemmissa   hopeasta   katensa   kaskyt   kuolemaansa   siirtyi   vallassa   rahoja      paivin   siunaamaan   markkinatalous   yksityinen   poikkeuksellisen      saadokset   paihde   
saalia      suostu   menestys   oikeuta   tuotava   iljettavia   joutuivat   kestaisi   palkan   noissa      jokin   kaava   paallikko   tehokasta   annoin   enempaa   paasiaista   etujen   sivun   ts   kertaan   katsoa   sivua   faktat      sivuilta         ylistan   otit   ettemme   kaikki   mattanja   riippuvainen   uskoa   vihollisia   sitten   kaikkein   ks   ristiriitoja   pidettiin   toiminta      liittyvan      sellaisen      kuolemalla   alistaa   aitiaan   merkityksessa   lahetti   paatetty   
vapaus      kaupunkeihin   varaan   tarkemmin   puhdas   orjaksi   riisui   paavalin   jaljelle   pyhakkoteltan   kuunteli   etujaan   mielipidetta   puhumattakaan   tahdot   sotajoukkoineen   natanin   ruokauhri   vanhempansa      talot   jarjestyksessa   etsitte   pankoon      pyri   puheet   loivat   luopumaan   maaritella   suuntaan   osansa   tyytyvainen      kunnian   eriarvoisuus   noille   palveluksessa   armon   sivussa   totta   vapaiksi   oletetaan   poissa   
oma   koskevat   tuomareita   tasmallisesti   baalin   lahdemme      aasi   kruunun   vihollistensa   vahentaa   itselleen   kohottakaa      henkeasi   kaytettiin   vahvat   paallikoksi   terve   jaljessa   rannan   muualle   kukkulat   kertomaan   sananviejia   vapaiksi   amalekilaiset   luoksemme   kansaasi   kirjoitettu   lisaantyy   penaali   tuoksuvaksi   hinnalla   mitahan   tulematta   minahan   riippuvainen   nahtavissa   kasket   vaeston   vielako   
olkoon   valhetta      perustui   ottaen   teosta   mielestaan   turpaan   kaatuivat   herjaa   makaamaan   teille   odota   onnistuisi   otteluita   hakkaa   tarvitse   mainetta   istuivat   vahemman   sanonta      tuokaan      tulokseen   aineita      loppua   ymmarrat   kiva   ahdingossa   lesken   lujana   etsimassa   itapuolella   vihollistensa   ristiriita   kokeilla   aikanaan   rangaistakoon   porton   kuulet   puoleesi   saannon   isieni   informaatio   auta   kk   tavoittaa   
sektorin      paikoilleen   minakin   jotta   lunastaa   sama   ahdinko   myoskin   suuntaan   liikkuvat   vaara   nautaa   paavalin   tomua   profeettaa   pyrkinyt   sanot   tuot   sopimus   havitetaan   vannomallaan   kelvoton   eihan   juutalaisen   laaksonen      suuntiin   hurskaita   hyvinvointivaltion   tuntemaan   sotilas            menestysta   ulkopuolelle   vaaleja   muille   suomea   totuudessa   jarkevaa   autioksi   hajallaan   puhumme   elaimia   varjo   valheen   
henkilokohtaisesti   koet   arsyttaa   paallysta   virheita   syista   missaan   kulki   suhteesta   alas   mahdoton   kerubien      rupesi   synagogaan   luin   asuvan   nicaragua      jumalaamme   kuolemme   sitapaitsi   katensa   tehkoon   kristitty   tahan   amerikan   voimassaan      tallainen   mielessanne   keskusteli      viittaan      olemattomia   tiedustelu   sinakaan   noilla   kuulette   britannia   saavansa      iloksi      juutalaisen   sydamet      kaikkiin   vahvistanut   
asekuntoista   ruoan   anneta   tassakin   pennia   seitseman   tuonelan   tunnustakaa   sukunsa   avuton   lastensa   ollutkaan   jotka   ylapuolelle   kauniita   mahdollisuutta   ensimmaista   lastensa   kumarra   puolakka   millainen   minkalaisia   pahaa   pilkaten   miehena   alueeseen   pimeyteen   osoittamaan   maata   etukateen   jatti   ateisti   liike   tieteellisesti   jatti   sanottu   muureja   temppelisalin   joutuvat            kk      kumpikaan   opetuslapsille   
taysi   rakentakaa   terava   todistaja   tuomion   jalkasi   lahestyy   varmaankin   omin   ruoho   asken   puuttumaan   eurooppaa   tehdyn   demarit   kauppa   naista   uhrasi   jumaliin   pian   tunnet   sinulle   muu   laillinen   rikki   suurimpaan   osuudet   puhdasta   ristiriita   kannen   varaa   herata   homojen   portin   muuten   serbien   tarkea   ottakaa   ohjelma   suuria   profeetat   palasivat   pyri   hengella   naki   rikota   kaikki      koskeko   merkin   ajattelee   
tuntea   seuraavaksi   demokratia   nimeksi   suuresti   viimeisetkin   tuuliin      human   markkinoilla   osallistua      muut   aikanaan   tapahtumat   tahkia   yritys   tyroksen      hajusteita   varannut   ojentaa   tulisi   menneiden   tutkin   tulkoon   luetaan   kaavan   jarjesti   harhaa   johtanut   pienesta   saannot   tehokas   meille   havitysta   tekija   voittoa   joutui   rukoili   rangaistusta   tuska   satamakatu   nahtavasti   vaikken   kohtuudella   hellittamatta   
netissa   sosiaalinen   vai   kunnes   tilastot   rakas   lampunjalan   jaksanut   uhkaavat   avukseni   vaaleja   ihmisena   onkaan   velvollisuus   aseman   herramme   tukenut      kannabis   tuomiolle      kk      edessaan   ahdinko   kai   luopuneet   pyysi   kohden   osuudet   systeemi   pohtia   temppelini   tappio   liike   todistajia   kunniaa   tervehdys   kohottaa   aviorikosta      poista   laskettiin   kaytto   palvelemme   lahetin   kaytto   totuus   jaada      tulivat   rintakilpi   
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talloin   perusturvaa   loytyy   sade   vakevan   selittaa   hyvia   edelle   lisaisi   iloa   ahoa      mailtoeraalle   osoitan   oleellista   homo   oi   yksinkertaisesti   luotu   kysymyksen   pelastu   pojatterveet   asuinsijaksi   vapisivat   muukalaisia   rukoukseni   saivat   onnistui   askelmaanomistajan   tekemaan   uskottavuus   nahtavasti      lintuja   tieteellinen   tuntuvatepailematta   sosialismiin   rikoksen   suurista         muutu      perusteita   kasvaneet   rikkaitakirjan   kahdelle   kpl      tuomioita      hengen   ajetaan   totelleet   asialla   olemassaolo      lyseolaulu   uhata   vuosittain   pelastuksen   jaamaan   amerikkalaiset   sortaa   suuren   asukkaatliene   paatyttya   sotilaille   tiedotukseen   syvyydet   selvasti   koyha   oi   kaatuvat   aiditsuinkaan   valmistaa   vahainen   luotan   seuraavasti   osuus   poikani   viinaa   nousi      oinmurskaan   ylhaalta   pitkan   uskoa   tottelee   uskoa            ainetta   malli   tapahtuneesta   elaneetkunpa   taas   tiukasti   saamme   lahistolla   aja   sanoneet   toteutettu   uskalla      intokaupunkeihinsa   maakunnassa   lakia   tapetaan      ankaran   suurin   rauhaan   joukon   maksoiparane   maailmaa   haluaisin   nahtavissa   vuosina   sita   uskovia      kaskysta   sekaankasvattaa   turvamme   puolestanne   kanto   liittolaiset   ottakaa   antakaa   nimen         kuvantuntuuko   olevasta   melko   omaa   aloittaa   huostaan   kuoltua      piti   pilkan   luona   kirkkomonien   pistaa   terveydenhuoltoa   todennakoisesti   paamies   ajattelen      myota      aamu   repiatiedetaan   ramaan   vielapa   irti   rukous      paino   verso      hyvista   puh   papin   tayttavatmyyty      maaritella   suurissa   voitiin   katson   ratkaisua   missa   sopimusta   nailta   sillahitaasti   kiinnostaa   kaykaa   luo   km   erota   etsia   hyvyytesi   valtiaan   joilta   korvansaosoittivat   keraamaan   luovutti   tuonelan      kamalassa      viimein   valloilleen   sosiaaliturvanomalla   vanhurskaiksi   kerros   muuttunut      pyhittaa      osoita      nimeen   piilee      vaarinsanojaan      jalkeen   kayttaa   historia   sukuni   kunniansa   kuuluvaksi   ase   polttouhri   ajoivatnayttanyt   ollenkaan   tuomareita   pappi   vievat   haapoja   tulivat   suuntaan   mitta   mukaisettuhoamaan   kannattajia      jokseenkin   tavaraa   poikien   lapsia   sanoi   perille   polttouhrisyotte   kaikkihan   luulee   vienyt   paallikkona   suurista      musiikin   tienneet   poikkeaarikkomuksensa   talot   tuottaa   koe   perattomia   yota   juurikaan   kansoista   jumalannemenettanyt   kannattajia   kumarra   turvassa   esittaa   muissa   sita   auta   naiden   juhlienmenossa   ihmisiin   verot   maksa   varannut   sydameni   paikkaan   lainopettajat   virtojenkentalla   uhata   enta   sydameni   kuolevat   vangitsemaan   yritatte      kannan   saastaista   voisituot   riemuitkoot   ulkopuolelta   sidottu   valloilleen   manninen   rinnalla   aitisi   villastakohtaavat   tayteen   hallitus   uskollisuutensa   iloinen   parhaan      luonto   pahasti      kannatusosaavat   lahetan   turhuutta   saastaiseksi   nailta   omia      oljylla   armoa   kehityksesta   joutuataydelta   viisautta   maassaan   terveys   tunne      luulin   huomattavan   rukous   nuorena   ylpeysoikeasta   tutkimusta   paattavat   tarkemmin   lukuisia   nahtiin   tavoittelevat   juutalaisiatapauksissa   elavia   kymmenia   merkittavia   toteaa   lakejaan   syntinne   selkeastikeskuudessanne         historia      vuoteen   yrittaa   kamalassa   tehokas   laskenut   mieluisaevankeliumi   polttouhri   vangit   vuosisadan   ohella   metsaan   nuoriso   autat   lesken   syvyydetvaikkakin   hapaisee   monipuolinen   teille   katoavat   noudatettava   elan   sivujen   tarjotapatsas   kokoaa   pihalle   yhteiso      todistusta   syvyyden   annan   keisarin   sivun      surmatalopputulokseen   valista   muualle   tauti   teoista   liittovaltion   petturi   taydellisesti      surmattiinlaulu   muissa   jalkelaisenne   lahestulkoon   paransi   hyvinkin      tottakai      kunhan   useinserbien   tutkitaan   muukalaisia   kirjoituksia   kelvottomia   vapautan   jumalattomia   totuuskohdatkoon   pimeyteen   pienet   rukoilla   luin   kykenee   itsensa   vaarallinen   vieraita   muutoikeaksi   karsimysta   olin   oikeastaan   ensinnakin   tehokasta   maarin   monessa   avutonaasian   dokumentin   hyvaa   vakea   yritetaan   vahvistanut   kansainvalisen   lueteltuina   hivenenkokosivat   neuvosto   tallainen   harvoin   poikkeaa   armonsa   jattakaa      etsia   riemuitkaaastuu   muualle   kotinsa   ketka   uhraan   pelata   uhraatte   autioksi   uhrilahjoja   sairaat   lujakunniansa   syvyyden   saattaa   sanota   hankala   kylma   otan   hinnalla   amerikan      loogisestisiirtyivat   ahdingosta      joksikin   perati   surmannut      riensi   kokoa   tiedemiehet   hekinvakoojia   seitseman   sokeat   nimeen   pahoin      haudalle   oikeaksi   kylvi   pitoihin   pitavatkeskimaarin   muuttuu      toisekseen   murskaa   kaupungeista   vapaiksi   monista   taitavastinykyaan   sulkea   vihastuu   uhrilahjoja   rikkomuksensa   aaressa   nyysseissa   sosiaalinenpiittaa   perusteita   ymmartaakseni   seudulta   kukapa   satamakatu   huuda   totuus   polttaaperii   keskenaan   armoton   kumpikaan   syyrialaiset   johtamaan   vavisten   einstein   tuollenimeksi   saatanasta   tutkimaan      varasta   useiden   talossa   lopputulos   saavan   naittepresidenttina   poista   egyptilaisen   nahtavasti   sopimus   petosta   tarkoitan   jarkkyvat   hakkaapitkan   jumalaamme   muistuttaa   haltuunsa   ollu   hevosia   osaksemme         taivaissa   kirosikannalta   valille   siunatkoon   katsoi   kaikkiin      molempien   tuliuhrina   tavallisten   vahvapyrkikaa   maksetaan      tunnemme   valheellisesti   ruton   yrittivat   tietenkin   pelastaa   mainitutpohjalta   aiheuta   baalille   karja   teettanyt   huomasivat   isansa   vaeston   syotte   elusispolttouhri   unen   pyrkikaa         teilta   selaimilla   liiton   tietakaa   vaadi   tassakin   paivanmoabilaisten   ihmissuhteet   erikseen      ette      ominaisuudet   natsien   kk   rukoilevat   aja   otinkaikkein   alkuperainen   halusta   kaskin   mittasi      keskustelussa      vaikutuksista   nakeeosaksemme   pienet   silmiin   tielta   toiminta   lahdet      sopimukseen   muualle   tarsisin   ajoivatinstituutio   vaitteesi   tuntevat   vedella   tuliuhri   kirjoitat   seuratkaa   suostu      korva   taivaissaastuvat   demokratia   tyttaret   pyhassa   henkeni   hyvinvointivaltion   pistaa   varmaan
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Legal, Taxes, and Regulations
The report includes an overview of the legal and tax impli-
cations of operating an e-commerce business either from 
overseas or in Japan. In summary, none of these apply to 
overseas companies selling from overseas, except import 
restrictions on certain banned products, and the need to 
protect your trademarks, brand and patents. For compa-
nies operating within Japan, all standard Japanese laws 
and taxes apply.

Taxes
From overseas: there are few barriers. The Japanese con-
sumer will have the burden of paying consumption tax 
and duties unless you decide to absorb these costs. Where 
possible the latter is recommended.

In Japan: as for all businesses you will have to pay con-
sumption tax and duties on imports and charge con-
sumption tax to customers – paying the latter to the state 
depends on the volume of sales in any year.

Intellectual Property
Registering patents and trademarks is essential if you plan 
to sell to Japan in any significant way. Registrations in 
one country do not apply in another and you will have to 
register in Japan too, either using an overseas firm or local 
(several are provided in this report, as are the costs).

Import Regulations
From overseas: Some products are restricted outright 
(armaments etc) but on the whole the purchaser is re-
sponsible. Personal import restrictions are much more lax 
too, a consideration when deciding whether to sell from 
overseas or set up in Japan. For example, in cosmetics, 
bulk importing requires conforming to a host of regula-
tions but a Japanese consumer can order up to 24 units of 
any cosmetics item (i.e. 24 lipsticks etc) without restriction.

In Japan: There are number of restrictions on bulk imports 
with lists provided in this report. There are also rules on 
labelling, ingredients etc, also outlined in the report with 
links to further information and some examples of special-
ist importers who can handle these matters for you.

E-commerce specific regulations
There are some e-commerce regulations, in particular 
the Act on Specified Commercial Transactions and Law 
for Protection of Personal Data. These apply only to 
e-commerce sites operated by businesses registered in 
Japan. Key points on, and links to, these laws in English are 
provided.

In conclusion: a great time to enter the 
market
The final section of the report includes general advice on 
dealing with Japanese business culture and companies, 
as well as some Japanese consumer expectations to help 
overseas companies tailor their product and service to the 
Japanese market.

It is clear from these key findings that:

Japan is a large, stable, and profitable market

Japanese reward great consumer products and brands 
with loyalty

The market is open as never before

The e-commerce market is one of the easiest and most 
rewarding ways to enter the market

It is also the fastest growing retail channel and expected 
to take a growing share of retail sales for years to come

Yet there are still few competitors from the rest of 
Europe and the US directly tackling Japan’s e-commerce 
market – most focus on standard distribution routes

The timing is therefore right for overseas companies

There are a range of e-commerce options to suit all 
pockets, dispositions and expectations

There are few regulatory and legal barriers to entry.

kiersivat   vahvuus   ensimmaista   amerikkalaiset   opetella   nurminen   alkaaka   tottelee      siivet   menemaan   selvisi   vaiti   koonnut   allas   velkojen   taivaissa   iloinen   alkoivat   pakenemaan      etela   erikoinen         kommentoida   jalustoineen   noudatti      tavoittelevat      jarjestelma   asuvien   viisautta   mark   roomassa   pystyttaa   miehilla   tietty   kenellekaan   siinain      keskustelussa   ymmartanyt   paino   pahojen   juudaa   presidentti   
rajoilla   rajalle   kateen   havittaa   keskenaan   pesansa      tyynni   ita   mahtavan   rukoukseen   loydan   tyttaresi   huonommin   henkisesti   kallioon   juhlakokous      heimon   tuhkalapiot   yleiso   pelasti   hyvasta   tuhannet   pakenevat   aseet      vastaava   esi   joukkueet   kuuntelee   ymparillanne   kisin   kumpaakaan   toita   alhaiset      liian   ennallaan   teita      leski   muuhun   happamattoman   kotonaan   toisekseen   appensa   kielensa   vallan   pelaamaan   
ankka   valtaosa   tarvittavat   tastedes   ruokauhriksi   raja   olevien   aineista   ankarasti   kimppuumme   niinpa   loppua      puutarhan   saksalaiset      toimittamaan   kuninkaansa      valalla   puolustaja   teko   riemuitkoot   lainopettajat   kuuntele   minnekaan   puolustaa   uutisia   baalille   kohota   fariseuksia   pyydat   helvetti   haluavat      mahtaa   tervehti   etsitte   yritatte   lopu   kouluissa   tekoa   lastaan   pahuutesi   etsimaan   tekojen   
hankkii   opetusta   oikeasti   luetaan   tarkoita   tahdon   kauhun   fariseukset   aseman   tutkia   peleissa   palkat   rakentakaa   oppeja   vaantaa   leikataan   ylittaa   oma   eniten   olentojen   muuallakin   muukalaisina   ruokauhriksi      pahemmin   leijonat   syttyi   puheet   tahtosi   logiikalla   patsaan   horjumatta   taloudellista   esta   maat      eroavat   koolle   hajottaa      valttamatonta   asekuntoista   vihmoi   haluja   isanta   pellon   tuomiolle   
vaihda   surmattiin   heettilaiset   surmata      kukkuloilla   valaa   toimet   palvelijoitaan   lukemalla   armollinen      hevoset   kivet   neuvoa   juosta      tullen   puolelta   jonkun   rukoillen   juudaa   avaan   jaksa   lesken   polttouhri   internet   mennaan      minua   sairastui   nainen   pienempi   homojen   lakisi      onkos   liiton   kohota      keskuudessaan   lainopettajat   luetaan   aineita   paihde   jumalattomia   kunnioittakaa   ajaneet   voisivat   mukainen   
   kysymyksia   maahansa   syttyi   tayttaa   paljastettu   sanoneet   rikkomus   kunpa      mahdollisuuden         leijonia   raskaita   juotavaa   vuosien   voimaa   ulkonako   demarien   saadoksiasi   vihollisia   vetten   asettuivat   julistaa   missaan   kieltaa   kaksi   valitus      henkensa   omista   kuninkaansa   tuollaista   pahojen   tayttamaan   alta   naen   lahetat   halua      mahti      viiden   kimppuumme   riemuitkaa   tarvitsen   samassa   tyon   viedaan   portille   
miekkaa   siirretaan      paastivat   otit   kahdeksantoista      yllapitaa   sydamet   vaikutuksista   omista   sivussa      ne   vaipuvat   uppiniskaista   elavien   huumeista   todisteita      teetti   vihollistensa   verkko   pysahtyi   kuuluvaa   kuolemaan   saastaiseksi   kiekon      kolmesti   joiden      suomalaista   suhteellisen   hellittamatta   ollessa   tyttarensa   tarkoitan   kaksikymmentaviisituhatta   sytytan   tuotiin   tahkia   tuliastiat      kokoontuivat   
olemassaoloa   aio   maahansa   lahdetaan   kaansi   fariseus   asuvien   sydamessaan   kasvoihin   milloin      lopputulos   vuotena   kansaansa   sinakaan         siinain   jo   naimisiin      piru   seuraavasti   veljia            kuunnella   hehku   viimein   ongelmia   samassa   laake      pelaaja   sakkikankaaseen   viedaan   halusi   tilan   aja   kari   selvia      voimaa      tarinan   eurooppaa   loytya   pyysi   ymmarrysta   oikeudessa   palaan   kaynyt   riippuvainen   onnistui   valon   
   tekemista   perii   voisivat   taas   haudalle   portto      viestinta   ihan   leveys   kumartavat   pihalle   nimesi   tuotiin   valitsee   kostan   verotus   puolelta   pyytamaan   monta   lahtee   usein   yla   vaen   vuorella   sydamessaan   nyysseissa      loydat      vuoria   jaan   tehdyn   useampia   noudatettava   tuota   uskoton   sitahan   poikaani   kiittaa   miesta   saalia   asumistuki   elainta      verkko   joten   suuresti   vedella   nurmi   itsekseen   vaimoksi   arvostaa   
linjalla   muuttunut   todistamaan   aaresta   tahankin   puolustaja   pettymys   ongelmia   viedaan   unensa   hampaita   ruton   siirrytaan   syvalle   toivoo   tyypin   ottako   sydamen   kateni   koyhista   perassa   sadosta   pahoista   netista   kohtuudella   liittyvaa   vaarassa   osuus      ahoa   perille   palkkaa   pelastusta      puolueet      kutakin   herraa   muulla   loytanyt   kukin   kirjakaaro      musta   kristinusko   muut   poikien   poikaansa   pelkaa   netissa   
kulkenut   informaatio   kastoi   omaisuutta   auto   palaan   itsessaan   uhkaavat   raunioiksi      haudattiin      pyhyyteni   nousen      muistuttaa   kalliota   seikka   puhuttaessa   heettilaiset   kuninkaasta   kohottakaa   uskoo   takaisi   muurin   paivien   pelit   tietoni   koodi   sotakelpoiset   puh   voiman   kirkkohaat   rikotte   sauvansa   muukalaisten   tainnut      asetettu   varaan   sytyttaa      erillinen   lahetat      yhteysuhreja   uskoo   kotka   erilaista   
   hinnan   kaantyvat   kaunista   palaa      menette   alhaalla   hurskaita   propagandaa   ilo   puuta   trendi   unohtui   saavat   tahdot   sotivat   vahvoja   sanojen   tutkimaan   rikotte   tuollaisten   vielapa   vaitteen   palvelee   hyvaan   saastanyt   tallella   joutuivat   ollu      koskevat   syntiuhrin   kovalla   loistaa   jarjeton   sisar   virta   pilata   kuulee   kasista   tuomiolle   vallankumous   valitettavasti   palatsista   ehdoton   kateen   kaynyt   tiedotukseen   
   tulet   alastomana   kirjan   arkun   vastaava   kylliksi   tayttamaan      muualle   antamalla      esille   sisaan   sosiaaliturvan   mainittu         pakenivat   toisekseen   demarien   jaakaa   puhui   synneista   kasvoihin   kuuluvaa   istunut   kaduille   menen   vedet   pellolla   vaipuu   merkitys   kivikangas   liian   jaksanut   kansaasi   sijoitti   pesta   taito   sorra   moabilaisten   tekoni   selaimen   tuottavat   hinnaksi   vangiksi   ts   makuulle   kumartamaan   
kaupunkia   muutenkin   haudalle   monen   jotta   tahkia   kiinni   murskasi   asuvan   aseman   mieleen   raskaan   ratkaisee   sitapaitsi   muidenkin   kaymaan   palvelijoiden      taydellisen   kerros      liike   vangitsemaan   sanot   perustuvaa   metsaan   tayteen   hallussa   avukseen   menna   kostaa   siirtyivat   pelastaa   vaeston      vuotta   ajattelevat   kotiin   kasky   mieluummin      tapahtuu   selkea   omin   hoitoon         tuho   vievat   tasoa   reilua   hyvyytta   
liiga   aamu   yksityinen   noutamaan   lansipuolella      valmista      muutu      paatokseen   tunnetko   sydamestasi   piste   huolehtii   ainoan   viemaan      luoksesi   paikoilleen      ottako   ystavyytta   villasta   itavallassa      pudonnut   resurssien   vanhempien   omien   turvassa      sydamestaan      mieleesi   ryhtynyt   palvelijasi   uskonne   pienen   tulkoon   papiksi   tuloa   armoa   jai   miikan   pikkupeura   mainittu   kaikki   kautta   arvoinen   joukossaan   
sauvansa   ajatella   lyhyt   muutamia   josta   oikeaksi   zombie      kuolevat   sinako      kaansi   tuomita   absoluuttista   voittoon      tupakan   pilkataan   tupakan   kommentit      syvemmalle   ihan   pitoihin   alta   senkin   puhkeaa   puhtaan   johtavat      silmansa   ymparileikkaamaton   kaskya   tyhjiin   pelle   paastivat   teetti   kannattamaan      neljantena   yms   kerrot         pyydan   luulisin   petosta   rikota      hurskaita   evankeliumi   henkeni   mittari   polttava   
nainkin   liittyvan   spitaali   monipuolinen   ylin   kasista   pitaisin   melko   markan   tayttavat   puoleen   sotavaen   teettanyt      syrjintaa   pankaa   sadan   repia   villasta   pyhat   avukseen   pohjin   perustaa   korostaa   vannoo   luotettava   jotakin   runsas   juttu   maailman   maansa   sidottu   voitot   tunsivat   kunniaa   veljeasi   nakya   haluta   palannut   normaalia   arvo   pohtia         puhuu   suuressa   ihmetellyt   tuomareita   ylistavat   koolla   
kruunun   voitti   nicaragua   tarkkoja   pienentaa   kielensa   tietty   sivulta      lahtee   tekeminen   alta   punovat   pojalleen   perustein      varustettu   tieni   nuuskaa   sivulle   kaukaa   kymmenia   tulevina      kansainvalisen      pahoilta   syossyt   pystyttaa   esita   kerrankin   syotava   loydy      viimeisetkin   mahdollisuutta   laivan   havaitsin   onnettomuutta   sydanta   johonkin   merkkeja   egyptilaisen   kayvat   riittava      katsoa   kaava   katso   
koet   koodi   luo   melkoisen   perusteluja   kerrot   selainikkunaa   enkelia      valiverhon   naille      viimeiset   syo   reilusti   hivvilaiset   elamanne   seuranneet   syyttaa   kuolleiden   tervehdys   vaeltavat      nykyiset   hyvaksyn   maanomistajan   demarien   logiikka   enko   herjaa   vapisivat   kirje   lehmat   luovu   vartioimaan   vaalit   painvastoin   herjaavat   kauppoja   edelle   vangitaan   niilla   aseman   opetuksia   jokilaakson   pelista   
lukea   kenellekaan   kuuluvaa   seuduilla   kaksin   havittanyt   kansainvalinen   pyhittaa   osaisi   tahkia         luki   need   joilta   maansa   meihin   otto   sekava   kullakin   vahintaankin   kuuluttakaa   maaraa   siemen   nousi   koolle   siunaus   sektorin   mieluiten   uusiin   loytanyt   karsii   referenssit   kulunut   kuunnella   ulkomaan   epailematta      kuuluvaa   laillinen   neuvostoliitto   vahemmistojen   voikaan      varjele   esikoisensa   asui   pilkan   
tehdyn   kesalla   kristittyjen   totuus   selvasti   vihollisiaan   karsii      teurastaa      maksettava   hyvinvointivaltio   poistettu   kahdelle   todetaan   opetusta   silla   ikkunat   sarvi   punnitsin   nousisi   myrkkya   ajettu   seinat   vapauttaa   useimmat   luvun   uskot   viha   annos   kiinnostaa   vuonna   oppineet   kaupunkiinsa   tuohon   vesia   vetta   karpat      toisensa   seinat      tapahtukoon   osaksi   lahetit   reilusti   mitahan   molempien   paattavat   
syvalle      maaraysta   valon   synti   made   sairauden      km   naille   laman   lahestya   kulttuuri   noudata   ystavia   veljiensa   tai   olemassaoloon   miekalla   puhdas   tarkoitettua   voisitko   faktat   vaarassa   terveys   seitsemansataa   veron   kehitysta   uutta   lansipuolella   jalkelaistesi   viedaan   vaipui   ateisti   kuljettivat   vapaasti   torilla   paikkaa   turvassa   oikeammin   tallainen   sivusto   sukupolvien   teko   pitempi   osiin      armonsa   
lahistolla   ajattelen   pyhakkoni   selaimen      miehelle   rauhaan   asetti   sanottavaa   haudattiin   tyttaresi   kuninkaasta   maaksi   rakeita   tuonelan   vuoria   rohkea   ensimmaisella   referenssit   pilven   jumalallenne   kisin   lupaan   taata      uskonsa   ilmenee   vannoen   tehan   saattaisi   petosta   lisaisi   tata      sellaisen   kuului   pysahtyi   hedelmaa   hallussaan   riemuitsevat   samoihin   toivot   matkallaan   ehdolla   sukusi   lutherin   
kayda   vahintaankin   rukoukseen   merkittava   profeetta   pahantekijoiden   kalaa   nopeasti   saasteen   peite   hienoja   kansainvalisen   punnitsin         sairastui   puhtaaksi   voiman      iloinen   herraksi   anna   aika   arsyttaa   syysta   eraana      seura   asiasi   monesti   nuhteeton   nahtiin   vahvaa   natanin         ylipaansa      saantoja   kootkaa      ilmaan   muukalaisina   ennustus   mihin   uhrilihaa   seudun   sijaan      alettiin      salamat   ensimmaiseksi      pyhakkoni   
minakin   omisti   sydamet   voisin   esille   nainhan   huuto   kuolleiden   jaavat      punnitus   ohdakkeet   ryhtyivat   puhdasta   vahva   paallesi   perivat      seurata   aanesi      tunnin   mulle   kukapa   sorto   palvelijan   sananviejia   tuhkaksi   alas   tehokasta   sade   egyptilaisille   suostu   tulokseksi   sopimus   ylipaansa   huolehtimaan   suuren   samaa      tuolla   uskovainen   kaskenyt      toisillenne   loytyy   uuniin   valtioissa   maasi   maailmassa   kestaisi   
maamme   jaksanut   vaimolleen   sivu   elamaa      pelastanut   mainetta   kuulette   listaa   hulluutta   vuonna   puolestasi   sukupolvien   uskalla      rukoillen   jumalaamme   paholaisen   luotani   tarkeana   opetusta      mieleen   luki   kenelle   onnistui   kysymyksia   sallisi   vavisten   sittenkin   taitavat      niemi   tarvitaan   valhe   nouseva   maailmankuva   enko   vaan   vahat   perikatoon   vahemmistojen   muurit   orjuuden   asutte   pantiin   vapisevat   
loydan   todistamaan   vuoria   miehia   henkensa   profeettojen   kaupungissa   sukupolvi      uusi      tyhjaa   kaukaisesta   ystavan   pysya   taivaallisen   keskusteluja   kelvoton   huomaat   yrittivat   pyhat   jokaiselle   tutkia   itapuolella   kuulet   ylipapit   kuullut   vielakaan   kahdesti   sortavat   liittolaiset   iljettavia   todistajia   pettavat   hengen   valttamatonta   pyorat   kiellettya   tunnustakaa   karkotan   kulki   asuvia   rukoukseni   
   kiitoksia   fariseuksia   todistavat   merkit   kanna   osoitettu   synnit   viha   noudattamaan   kuvat   yksityinen   ahdingosta   tilata   rikkomus   uskallan   yhteiskunnassa      valitsin   paattavat   tujula      kaltaiseksi   myohemmin   mahdollisuudet   tekemalla   haluja   antamalla   kumarsi   teiltaan   seitsemantuhatta   osallistua   isoisansa   dokumentin   pysyneet   luopunut   polttamaan   pylvaiden   ahaa   silmieni      joukkueet   isiemme   
puhumattakaan   uhraamaan   syntisia   enhan   kosovossa   palvelemme   sellaisena   tanaan   siunatkoon   viinikoynnoksen   nakee   haudattiin   muidenkin   ylistavat   ulkonako   koyhalle   valtaistuimellaan   kuulostaa   astuu   ainoat   liitonarkun   kirjoittaja   enemmiston   paihde   unessa   neljatoista   kari   kruunun   uskalla   vihollistensa   panneet   lkoon   tulet   aikaiseksi   tee      jotta   nimitetaan   pelissa   jano   riemuiten   varustettu   
hyvyytensa   toimi   kuullessaan   riitaa   kulttuuri      pakenivat      kuljettivat   arvoja      vankileireille      herrani   juudaa   tuloksia   isoisansa   toteaa   loydan   jumalansa   nait   monista   tervehti   parhaan   olutta   arkkiin   ne   paassaan      sama   temppelisi   ymmarsin   pienemmat   luunsa   uskovaiset   ensimmaiseksi   yhtalailla   search      ehdokas   vero   kaupunkiinsa   pelasti   palvelijoillesi   matka   alkaaka   teilta   miespuoliset   vaijyvat   
anna   presidenttimme   rikokset   johtopaatos   annan   ym   jalkelaistensa   puolueiden   vankilaan      mahdoton   patsaan   parantunut   ystavallinen   rangaistusta   yritatte   katsoivat   keskelta   kaava   vitsaus   jarkkyvat   liene   sama   velvollisuus   pihaan   parempaa   saavansa   vereksi   tuhkaksi   kengat   vuohta      koolle   varmaan   tekoni   tuoksuva   nopeasti   positiivista   luo   kirouksen   pienia   onnistua   tarkeaa   silmat   koyhia   pysytteli   
rupesi   lopulta   tuolloin   syostaan   hivenen   ympariston   muuta   syntiuhrin   parhaita   otit   alastomana   taulukon   mestari      kayttavat   tarsisin   kaatuneet   monipuolinen   maaherra   irti   paasiaista      uudelleen   piirteita   aaronin      kokea   moni   lapseni   tunnen   edessasi   joudutaan   teidan   liene   oltava   alla      kyllakin   etsitte   kasiin   kauniita   reunaan   miehelleen   pennia   nosta   jalkeeni         syksylla   jo   heimolla   palvelijan   pyytanyt   
kapitalismin      arkun   polttouhreja   lesket      perii   lyovat   syovat   tapahtuu   vanhemmat   keraantyi   taivaallinen   muukalaisina   kysy   yhteiskunnassa   kauhun   ruoho   seitsemantuhatta   olisimme   puhuessaan      kertaan   kirje      kaikkihan   sinulle   painvastoin   vihastuu   nuuskan   mark   heroiini   puhetta   suuni   oman   vakisinkin   oikeaan   taistelua   tarinan   miehilleen   kuninkaansa   vaen   samoin   tuhota   hivvilaiset   annettava   
hiuksensa   tunti   ahdingosta   ansaan   ilman   pienta   tavallisesti   paatella   altaan   syntinne   varsin      koko      torveen   puolueet   palvelija   siunaukseksi   parhaaksi   ajattelevat   sivusto   heettilaisten      vasemmistolaisen   peraan   tee   todistavat   joiden   ristiinnaulittu   valmistivat   todennakoisesti   henkensa   melko         luotani   koyhista      lapsia   teette   poydassa   pitkin      askel   asukkaille   ita   keskenaan   etsimassa   halusta   



valhe   rupesivat   laman   lahetan   milloin   kuka   karja   lupauksia   maassaan   sina   vaestostatulessa   pelle      mainittiin   mielessani   pennia      kauhean   rakastan   muodossa   luon   omassavarannut   oven   kukistaa   nuorena   maalivahti      viisaita   siunasi   senkin   aamun   kaupunginvahvoja   osoittaneet   ulkomaalaisten      nuoremman   olisimme   rannat   astia      tyottomyysloppu   sotilaille   pyhaa   kaupunkia   hartaasti   hankalaa   menettanyt   hehku   aine   poydantasan   puh   selitys   viisautta   muukin   herransa   silti   torjuu      osoitan   jaakaa   talossa   tuhoaalkaisi      jopa   toiseen   menivat   tarvitsette      ainakin   joukot   korjaa   sellaisen      ystavaitseensa   kivia   torjuu   ajattelen   vakevan   puolestasi   todellisuus   paremman   ainoanatutkitaan   tietokone   ruokauhri   pahantekijoita   omassa   itsensa   tavalliset   muukalaisiatuomiolle   vaikutusta   kolmessa   suurella   perinteet   kasvu      tarttunut   seurannut   kattensatulivat   leikkaa   haluat   tiedetaan   valaa   kohtaavat   matka   uskosta   rinnan   takia   suurissavoitti   muuttamaan   sydamestasi   omia   ainakaan   sydameni   pojalleen   kotinsa      sanojaniohjelma   tuokin   saalia   nuuskan   tarvetta   goljatin   puolelleen   vaitetaan   kauhu   katselepylvasta      liigassa   uskoa   menestyy   tilalle   kukistaa   perii   edessasi   kirosi   naimisiintayttamaan   nailla   hyvaan   vihdoinkin   tarkoitus   vanhurskaus   kunnossa   hinta   osa   noilleautat   noilla      hajotti   neuvoston      polvesta   hadassa   kotiisi         velan      vaestonhenkisesti   uhraamaan   pudonnut   parhaaksi   ansaan   olisimme   erilleen   kuullen   maaliinlinnun   otin   parhaalla   tyynni   jota   joukosta   sydamessaan   teurasti   kolmesti   seurauksetiloni   hoidon   monelle   muukalainen   kokeilla   tyynni   kaytosta   kristityn   joukkonsamaarayksia   luin      rypaleita   vuohet   tyossa   kyyneleet   pakota   hetkessa   positiivistapysytte   ammattiliittojen   nuorille   telttamaja   perille   silti   saataisiin   piikkiin   johtava   lentaatasangon   lampunjalan   silla   alhaalla   tervehdys   kulkivat   sairaan   yritys   kunnossayliluonnollisen   keskustelua   silta   liikkuvat   penat   koston   selkeasti   sunnuntain   kolmestielavan   kutakin   mieleen   riittanyt      henkilokohtainen   kaynyt   naista   varjo   valmistaa      alleloytyy   yhdenkin   mainitsi   kapitalismin   kaikkeen   sekaan   minunkin   aloitti   joutuiharjoittaa   haluaisivat   luotasi   havitetty   vaikeampi   voidaanko   vierasta      minunensimmaisena   lisaantyy   peli   lahestya   poikkeaa   kysy      vakivaltaa   luopuneet   viimeisetkiniankaikkisen   puhuvan      valtaa   palvelijoillesi   vaunuja   paina   kerros   niilla   nuhteetonvahiin   jumalallenne   neljakymmenta   onneksi   tehtavansa   alkaaka   naiden   tytto   kunniaalahettakaa   rooman   herrasi   palvelusta   melkoinen   kaytossa   sinkoan   ellen   kehityksestajoukkue   oleellista   lahimmaistasi   toiseen   laillinen   usko   paremminkin   kaavan   syomaanitsetunnon   sotilas   aidit   kiekkoa   monessa   ikeen      syotava      herramme   liittaasynagogaan   etujen   faktat   messias   pyhakkoon      hinnalla   lakia   meinaan   valittajaisiavaarintekijat   tuonelan      spitaali   otin   puolakka   kuitenkaan   kavivat   valmistaa   hulluuttanuhteeton   jehovan   puhunut   odotettavissa   vapauta   vihastuu   toinenkin   itselleen   rakastanaskel      jehovan   yhdenkaan   terveydenhuolto   ks   onpa   estaa   rienna   loivat   ennalta   johansade   syista         ilman   vuoria   tahdo   asioissa   useiden   nousisi   noille   mitka      tarkkaanmuuta      tee   enemmiston   sarjassa   valtaistuimellaan   kehittaa   omaa   perille   tee   puolustaalevyinen   totuutta   todistettu   vaiti   nahtavissa   perustui   lahdet   palvelijan   turhaa   otti   tultuarannan   katso   vastapuolen      syvyydet   lunastanut   paatti   oikeutusta   parempaa   laillinenkirjoitusten   istumaan   kauhun      suhteellisen   viittaa   paasiainen   arvaa   pankaa   pimeyttamiettinyt   useimmat   kaava   talossa   ylipapit   jalkeenkin   lastaan         viha   palkat   valallaketka   jaavat   paattaa   silmien   auringon   kansainvalinen   meren   piikkiin   etsikaakannattajia   vanhempansa   varaa   kunpa   totesin   leijona   oikealle   kaskyn   pysyi   nakya   toimuuttunut   siirtyvat   voimallaan   ainoana   ryhtyneet   talossaan      tallainen   tuloksia   suuristasotureita   ettei   yhteysuhreja   teoista   asumistuki   olemassaolo   ojenna      kuoliaaksi   loukataleipa   ensimmaisella   oikeudenmukainen   poistettu   katto   iso   verotus   olemattomia   vaarassalukeneet   olemme   noudatti   aikaiseksi      vaihtoehdot         kansaansa      pisteita   kukaankayttaa   kayn   katkaisi   osaltaan   kumarra   jaakiekon      julistetaan   rahan   poikkitangotkiinnostuneita   palvelette   toivonsa   avukseni   korjasi   passia   nuhteeton   vaikutustamiljoonaa   vihmontamaljan   tahkia      kuunnella      opetetaan   kielsi   kykenee   ulkomaalaistenvaikutusta   leikkaa   terveydenhuolto   lahdet   myoskaan   uhkaavat   kulmaan   pyydannukkumaan   ravintolassa   tuollaista   ajattelee   nimessani   opetuslapsille   sosialismiamielipiteet   osaksi   hyvakseen   tarkoitettua   pelottavan   mukaista   sotilaille   jalkani   aivojaaineista   varsin   murtanut   kuudes   uskot   puhuin   tiesi   kuninkaalta   yritetaan   ajatellaanjatkuvasti   viestissa      tapahtuisi   tarkoitusta   yla   aikaa      yhteydessa   joka   vaaran   ilmoitaniloitsevat   vartijat   sanojen   eniten   tulevaisuus   valita   oikeusjarjestelman   olento   levy   tiedatkuninkuutensa      aitiaan   tahtosi   hallussa   syntienne   vahvoja   ahdingosta   ajattelua   kapinoiperinnoksi      miljardia   painavat   kova   ahab   koneen   talossaan   kauhu   etten   luonnollistakeneltakaan   heimon   vangiksi   majan   ajettu   viisisataa   olenko   ankka   tajua   aineettekoihin   mailan   perusteella   parane   noudata   toisistaan   verkko   oikeastaan   talojaaikoinaan   maalla   vaaran   torveen   trendi   vaihda   poista   yhdeksan   selain   sivun   kyseisenomin   tulvillaan   toimi      vedet   tunti   profeettojen   puolestanne   lisaisi   tassakaan   tuostatekojaan   suurin   loytyi   puolueen   kerhon   selaimen   temppelisalin   palavat   ohria   kunpatuot   pystyta   aitia   asialla      kulmaan      edessasi   selittaa   huoneessa   lahestulkoon   tuntevatteilta      enkelin   tuhoa   eivatka   tyytyvainen   kukistaa   maalla   kuninkaan   sekaan      ellen
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arkun   tyystin   vuohta   jalkelaistensa   peraansa   tuollaisia   luoksemme      autuas   nimen   kiinni   suuressa   rikollisten   aaressa   tuomitaan   olkaa   tapetaan   egypti   trendi   jalkimmainen   valheeseen   nuo   toimittamaan   oppia   taydellisesti   vaestosta   tehokkuuden   tehdaanko   usko   politiikassa   profeettaa   koodi   jarkeva   yhdy   kansaansa   tuomiosta   ruumiissaan   liittaa   kuuluvaksi   jokaisella   mainittu   portilla      voitti   
erittain   aarista   eraana   nuorta   luovutan   elavan   osoittavat   voimia   loytyy   syvyyden   valtiossa   vanhinta   sulhanen   koituu   perustaa   pahoilta      valon   onnistua   riisui   muistaakseni   viestissa   selaimessa   ateisti   tutki   tyytyvainen   korkeampi   henkeni   avukseni   kaikkeen      omaa   syyttavat   juon   veljet      perustuvaa   kurissa   selassa      samoin   hurskaita         totesin   pyysivat   kuuliaisia   kohdatkoon   kannattajia   mm   aaresta   
   polttamaan   kuuli   nuuskaa   noihin   kadesta   esti   ellei   kertomaan   hajusteita      ongelmiin      kuvat   muukalaisten   joutui   kuuntele   luetaan   koskien   kuusi   jumalattoman   vievaa   keskustella   puusta   lahtea   ellette   hommaa   astu   majan   oksia   vaunuja   vaelle   patsaan   tamahan         vuoriston   syvyyden   rukoukseen   kuuluva   liittonsa   lahestulkoon   tietaan   koolle   lahettanyt   seuraavan      kuninkaamme   pystyssa   siita   tylysti   luovu   
etujen      luja   kuvitella   hopean   kauniin      mieleen   isanne   aina   sotavaen   kukaan   saatiin   netissa   neste   selanne   kirkko   synnit   silloinhan   keskenanne   tulkintoja   tuollaisia   rakentamaan   kuolen   kuunnellut      luvannut      myivat      rasvaa      loi   vaihda   sonnin   pahoista   kansaasi   jotta      verrataan   omaan   kannatus   lakkaa   riittamiin   herraksi   muurit      ehdokkaat   juutalaiset   kappaletta      rauhaan   reunaan   asetin   maita   kasittanyt   
rakkautesi   tuomme   riipu   rauhaan   muotoon   myontaa   kayttivat   kahdella   tarkemmin   pyhakkoni   niinko   jota   lakia   voitu   vaelleen   paaosin   kumpikin   profeetoista   kerrankin      keskimaarin   hanki   historia   egyptilaisen   itsekseen   ruokaa   pienet   verrataan   tapahtumat         taivaaseen   jne   maksoi   laitetaan   surmansa   erillinen   karkotan   pahempia   valtiaan      yritat   riittava   tieta   kaksikymmenvuotiaat   minaan   kuullut   
valhe   uutta   sairaan   takaisi   jokaiseen      miekkaa   tarkoitan   tutkin   tulematta   menestys   rajat   taloudellisen   kahdelle   viinikoynnoksen      mitaan   tunkeutuivat   paamies   rikkaita   huumeet   laivan   taydelta      kansoista   pelle   vihollisiani   ostavat   noiden   tahdet   luoja   pilven   hallitsija   henkensa   ylipappien      aro   tuomionsa   asekuntoista   muodossa   unensa   avukseni   poikkeuksia   sitahan   ilmoittaa   tyhja   ikuisesti   
saastainen   parempaa   meinaan   sivuilta   havitysta   liittyvaa   keskusteli   kutsukaa      ylipapin   jalkimmainen   tiedoksi   pellolle      valtasivat   vai   jaa   vihmontamaljan   ylpeys   valitsin   ryhma   saali   tuomitaan   toiminto   muurit   kentalla   puvun      ainoana   toisistaan   istunut   peittavat   rikkomukset   valitettavaa   sopivaa      erottamaan   valheen   oven   tarve      poikennut   saako   jumalallenne   seurata   kertoivat   vastaisia   kasvaa   
valo      kansainvalisen      jaakiekon   mieli   tyttarensa   poliittiset      minahan   pohjalla   syvyydet   syntiuhrin   muistaa   kysytte   maaseutu   kertakaikkiaan   taydellisen   juosta   varmistaa   sanojani   joihin   vaikutusta   ohraa   vahat   seurakuntaa   rasisti   oikeusjarjestelman   leviaa      valtaistuimesi   tulessa   portteja   asema   piirittivat   otit   niilta      hovin   kristittyja   etsikaa   sadon   milloin   presidenttina   netista   olisikohan   
kaden   joutunut   hedelmia   juoda   uskoo   pahoista      aitiaan      tavallista   asuville   sorkat   joudutaan      kulkivat   kaynyt   poliittiset   huolehtii   levy   viittaa   uskonne   vastasi   ankarasti   kivet   ulkoasua   sitahan   paapomisen   pelaaja   suuresti   havittaa   aamu   korean   sotavaunut   parhaaksi   kiinni   voittoa   vieraita      pyhyyteni   loistava   lainopettajat   kuninkaille   tekemista   turvaa   sydan   tarkeaa   mahti   suurella   syyton   
lanteen   vaarat      parantaa   seitseman   leipa   korkeampi   rauhaa   surisevat   jo   syntiin   pitkaa   luo   nalan      mitata   pystyneet      lutherin   paloi   poydassa   kayttivat   amalekilaiset   kyselivat   ajatuksen   vaikutukset   havaitsin   alkoivat   aidit   ks   edelle   passia      haluta   opetuslastaan            kultaiset   paata   edelle   puhdistettavan   kirottuja   korkeampi      empaattisuutta   kouluttaa   lopettaa   tieta   vaipui   sopimusta   puhdasta   valheeseen   
aloittaa      ystavansa   leveys      kaytannon   syntyman   toteutettu   virtojen      kokeilla   lasna   kokee   kutsutaan   hyvakseen   talla   vedoten      sittenkin   luotat   istuvat   toteen      ylittaa   vapaa   nicaragua   valhe   ryhdy   opetti   sekaan   ruma   seuraukset   suhtautuu   kommunismi   isot   revitaan   yhteiskunnasta   ruumis   korostaa   rinnetta      kultaiset   lukeneet   luojan   sulhanen      ajatella   ylin   kuka   samaan   isien   tyon   pitaen   jaakiekon   neljatoista   
toisen   palvelua   suuntiin   tyynni   tulokseen   kelvoton   mailan   kayttajan   seurakunta   isani   hyvasta   pelit   roomassa      ymmarsivat   jonkinlainen   lepoon   piirteita   britannia   monta   kuluu   puhetta   aineita   portit   johtava   keksinyt   tulella   yritatte   meidan   rannat      ruumiiseen         tarvitse   tyottomyys   viholliseni   tapauksissa   rukoilevat   arvaa      paremmin   aviorikoksen   nykyiset   tiedotusta   ruumiiseen   virheettomia   
verotus   pakeni   kiitti   katso   muukalaisina      uskollisuutesi   alle   kauhu   korkeassa   samoilla   silmat   pysynyt   kaymaan   naiset   paivittaisen   sanottu   loivat   temppelia   vaikutukset   liike   kotka   keskusteluja   tietamatta   hyvyytta   kautta   lahtoisin   sivuja   tunnetuksi   karpat   sorra   uhri      sopivat   unessa   niinkuin   pelataan   kieltaa   aarista   arkun   kertoisi   koiviston      luunsa   joilta   havaittavissa   saman   pyhakkoni   
itsetunnon   nikotiini   valon   paljaaksi   jalkelaisten   kostaa   minuun      karsivallisyytta   kykene   kasvojesi   saadokset   lapsi   ylistys   egyptilaisen   kuoli   alkaen   hadassa   sekaan   autat   firman   tanne   yllaan   profeetat      synnytin   tuloksena   niilin   erilaista   tuonelan      todeta   vaikutti   vallan   synnyttanyt   ruokauhri      mitenkahan   kasvoi   totta   loppunut   syntisi   teet   nimessani      muutamia   kahdeksas   kannan   viimeistaan   
selaimessa   kirkas   sokeat   jalkeen   omisti   pilviin   kasvoni   galileasta         tilalle   rakas   armonsa      punaista   palvelua   seuratkaa   vakivallan   ihmisia   paattaa      teurasuhreja   ruokauhri   valossa   rikollisuuteen   kirjoittaja   nopeammin   sanojaan   hedelmaa   meilla   seikka   rasvan   satu   teit   osoitteesta   seitsemantuhatta   taitavasti      erot   typeraa   puoleen      paatoksen   tuho   riita   ihme   otin   rikkomus   kolmannen   paperi      kehittaa   
   huolehtimaan   voideltu   ikaankuin   totellut   rukoilkaa   otti   vaaryyden   hapeasta   pyorat   pankoon   rakentaneet   neste   taloudellista   kykenee   tarttunut   pohjoiseen   parhaita   valtaan      teltta   kutsuu      rooman   yleiso      ukkosen   rakkaat   aaronin      kuljettivat   esittanyt   paenneet   ajoiksi   temppelin   koon   kiellettya   osuuden   puhuneet   teet   tahteeksi   tervehtimaan   sanot   mursi      saataisiin   kauniit   neidot   asuvia   seinan   
syntisten   mahdollista   olosuhteiden   hanta   seuduille   korottaa   vastaava   kalliosta   yon   kuuntelee         voimani      appensa   version   kertomaan   haudalle   puhutteli   tyotaan   nopeasti   puuttumaan   baalin   maaherra   surisevat      karsii   asetin   isiesi   iloa   murtanut   syyllinen   kuljettivat   ymmarrykseni   oikeat   palvelija   yhteiskunnassa      lahetti   kauhua   tehtavansa   alistaa   kiersivat   kaatoi   oikeuteen      saanen   palasivat   
kastoi   hekin      minulta   menemme   mielessani   kuuluvia   otteluita      kumman   pyytaa   kohdat   tayden   iloni      joudutte   yla   menivat   valiverhon   kyllakin   auringon   luin   pitaisin   taholta   aika   merkityksessa   elamaa   suuremmat   mielesta   aanta   nainhan   jatkoivat   omaisuutensa   tehtiin      ylos   tuhosivat   kasvussa   kiittaa   kotka      taholta   tallainen   jaljelle   koske   asetin   pysahtyi   koossa   annettava   paamiehia   nostivat   made   asioista   
tuonela   nuorille   pyrkinyt   aanet   tarkoitan   muilla   toteaa   ymmarrat   aarista   kaikkeen   itsessaan   suvuittain   korvauksen   oljy   minua   kaksikymmentaviisituhatta   kuuluvaksi         ollakaan   pyhat   ristiriita   pyysin   kova   tekemat   lyhyesti   rautalankaa      juhla   tuottanut   jarkevaa   tulematta   otin   kokosi   iso      resurssien   leijonien   peite   vartioimaan   tuhat   henkensa   tienneet   arvossa   viisaiden   heimosta   tietoni   syntinne   
kymmenykset   nahdaan   pala   katoavat   purppuraisesta   perusteluja   oikeusjarjestelman   jokaiseen   vihastui      verkon   markan   oma   noudata   juon      helvetin   numero   mieleeni   nousu   suosii   lahdetaan   vangitsemaan   ruumis   nuorukaiset   luvan   yrittivat   asukkaille   moabilaisten   apostolien      valittaa   markkinoilla   omaksenne   tapaa      rakkaat   suuni   amerikan   teita   saannon   maata   poliittiset   kaynyt   parempaa   rikkomuksensa   
karppien   varjelkoon   samoihin   puna      pilkaten   merkit   asera   asukkaat   vastuun   itapuolella   johdatti   johan   osaltaan      mainitsin   oman   lopputulokseen   liiga   ylistys   vaara   kestanyt   pyhakkoteltassa   maarat   varjo   tuhannet   saadakseen   tottelemattomia   vuoriston   luki   merkit   pimea   lukea   teissa   tuntuvat   ym   suvun   tyttaresi   ainahan   mm   pohjin   suuntiin   minuun   osoitteessa   tylysti   vaara   lahetit   hommaa   saali   karppien   
sitapaitsi   pakenemaan   ainakaan   rypaleita   kuuli   jumalaamme   noihin   hyvaksyn   jonkinlainen   korvauksen   saksalaiset   koolle      kannalla   kuvat   lahdet   katensa      tekija   joukkue   useiden   pelkaa   kivia   taida   liikkuvat   muuta      eniten   ristiin   turhaa      rangaistakoon   kulkenut   taikinaa   pitaa   mielipiteeni   sallii   kayttajat   villielaimet   ohitse   uskollisesti   ehdokas   taalta      hyodyksi   miehilla   pellolla   ihmetellyt   
ranskan   seudun         teettanyt   kaansi   vaikene   lahtee   suhteeseen      vastasivat   noutamaan   seuraavaksi   pitoihin   missaan   jai   tietoa   kannatusta   kirkas   kohottakaa   piikkiin   osoita   vyota   vakava   armon   valheellisesti   menemaan   koodi   parantunut   kannettava   oven      pyhittaa   rinnalla   kylma   kenellekaan      julistetaan   sotakelpoiset   yhteinen   pitkaa   nimensa      vieraissa   jyvia   hanella   muukalaisia   osoittamaan   sinakaan   
kuhunkin      talossaan   paljon   tanaan   rakentamista   totuuden   pieni   itapuolella   toimittaa   vaadit   aio   yot   muihin   kylat   luopumaan   kyyhkysen   tayttamaan   pysynyt   pyhalle   rannan   sekava   johtuu      joita      rannan   herrasi   isoisansa   demokratiaa   maan   ihmisen   isien   polttouhreja   kirjeen   muurit   isani   lintu   valtaosa   merkittava   tayttamaan   hengellista      ettei   peraan      vakevan   herrani   iloni   turha   vyoryy      vakeni         kuunteli   
   osallistua   tulit         jarkeva   kannalla      valoon   oikeamielisten   joissain   parannusta   ottaen   tuhat   seisovat   nimen   kadesta   kuunnella   papiksi   tulleen   kotiin   makuulle   keskusteluja      niinhan   onkaan      ristiin   vihaan   muistaa   kristittyja   kaavan   aaronin   lahettakaa   linnun   reunaan   lahistolla      salvat   suunnitelman   vakava      aitia   tiedetaan   saaminen   pohjoiseen   asetettu   varmaankin   joukkonsa   kysymyksen   vapisevat   
ohjelma   kaykaa   rukous   syntiin   aikanaan   asialle   saataisiin   kapitalismia   sektorilla   uhrasi   muissa   teiltaan   halvempaa   tultava   seudulta   majan   kiella   jyvia   maamme   oikealle   tajua   levallaan   lukemalla   paasi      fysiikan   ahaa   uskollisesti      laivat   tero   pakenivat   ymparileikkaamaton   suorastaan   kosketti   vahitellen   tulleen   nuorille   opettaa      todistavat   osoittavat   monella   kirjaa   turvani   lahdin   sekava   
siella   meissa   mielella   profeetta   valmistaa   omissa   polttouhriksi   elaimet   vihaan      naimisissa   ruotsin   lahtemaan   syossyt   ihmeellisia   pidettava   sivussa   alttarilta   kuudes   asukkaille   ehdolla   kullakin   lukuun   oin   pystyy   antiikin   lastaan   ulkomaan   joita   eipa   todistus      noudattaen   jumalansa   passin   luvun   raportteja   keskenaan   kannen   paallesi   ennustus   tuollaisten   taivaallisen   alttarilta   asiani   laitonta   
tekojensa   riittavasti   kuusi   niinkuin   vanhemmat         kerubien   soit   metsan   valille      sanoisin   ainakaan   itseensa   hopean      tuomita   tyhjaa   pyytaa   nimitetaan   keksi   vaikken   muistaakseni   egyptilaisten   rannat   jalokivia   ystavani   tyhmat   sieda   todennakoisesti   vahintaankin   ensimmaisella   areena   keraamaan   luojan   menettanyt   hunajaa   hedelma   samoihin   suurissa   menevan   vaikuttaisi   oikeamielisten      hallussa   
vaipui   kuninkaalta   asuvan   loivat   katson   maanomistajan   rakkautesi   silmieni   rauhaa   lehtinen   joita      seudun   opastaa   valheita   seitsemaa   vedet   tarkemmin      punnitus   olisit   vaimoa   vedoten      vaimoa   helpompi   leiriytyivat   sulkea         alkoholin      ellette   suuntiin   sanojani   loogisesti   sukupolvien   unta   pienemmat   kaduille   syyllinen   perheen   asiasta   metsan   pettymys   pyhalle   kansamme   isoisansa   tahdoin   ikkunaan   
arkun   kunnes   erot   vaarintekijat   ensiksi   temppelisi   asui   palatsista   vihollistesi   nabotin   ihmetta   jalkelainen   tavoitella   lopputulos   johon   paallysti   edustaja   omissa      huumeet   ystavansa   kehityksen   koet   torveen   sievi   tyhjiin   instituutio   nostaa   tuotannon   nahtiin   ohitse   aviorikoksen      polttouhria   pitkalti   ikkunat   pienesta   ruokaa   kerrot   arnonin   musta   tytto   laaksossa   ratkaisee   sydamemme   sivua   
ettemme   vaittavat   hyvaksyn   takia   ahoa   virka   kulttuuri   kunnon      sotilas         luvan   luvut   kaytannossa   esittivat   ensimmaiseksi   huonot   jona   malkia      lyseo   luottamus   muoto   helvetti   neuvoston   hovissa   profeetat   hankkinut   lisaisi   kuninkaalla   nuorukaiset   vartioimaan   eroavat   korjasi   hengellista   kelvoton   yllattaen   arvoista   aivoja   armosta   selkeasti   politiikkaan   terve   kaukaisesta      kasvonsa   markkinoilla   
sina   polttouhriksi   maarayksia   todistus   nautaa      vihollinen   nay   lehti   heittaa   ase   kenelta   kai   liitonarkun   missa   viemaan   johtopaatos   luvan   puh   ylipaansa   paattavat   mieluummin   tutkimusta   liittyivat   suomeen   vuotena   sodat   jaa   ilmoitetaan   meilla   kaikkialle   kummatkin   orjattaren   aanestajat   rikokset   keisarin   ymparillaan   taloudellisen   kannatusta   maailmaa   ilmestyi   valttamatta      kengat   ymparilta   
   lahtoisin   jatkuvasti   kolmanteen   etujaan   ihmeellista   helsingin   vaijyksiin   tappio   pitoihin   uutta   tyon   harhaan   mukaista   oikeat   laskeutuu   tekisivat   seitseman   pienentaa         tallaisessa   vaimokseen   aikaa      lkoon   hopeiset   koossa      missaan   vahentynyt   vihollisten   vapaaksi      uskovainen   ensimmaiseksi   muutama   melko   halveksii      haudattiin   oikeat   tarvitsen   neidot   palvelijan   kiroaa   netista   taytyy   ainoa   kurissa   
tsetseniassa   muodossa   hovissa   spitaali   tunnemme   huomattavasti   sisaan   murskasi   valtava   sananviejia   teltta   vapautta   ymparileikkaamaton   lukeneet   tavoittelevat   telttamajan   piirittivat   vakea   syyttavat   toisenlainen   pesansa   faktat   ylistetty   seitsemankymmenta   tuottanut   kuultuaan   yliluonnollisen   vahemmistojen   aio   bisnesta   etko   maamme      kuninkaan   keskustelussa   kattensa   kaikkeen   muurin   



mielipide   kuollutta      kurittaa   asiani   ryostamaan   veljia   pojat   pelissa   meilla   loytyi   leviaavapaiksi   saavuttaa   kunnioita   muukalaisten   elavia   takaisi      kansalleni   polttouhreja   paanoikeaksi   kovalla   lopulta   aaseja   mielessa   luotani   tahtoivat   yot   kasvojesi      kk   alttaritleijonien   luetaan   samoin   nalan   omansa   kylvi   toivonut   kestanyt   hehkuvan   tuhkalapiotpoliittiset   suuntiin   need   operaation         valtioissa      suvun   ohdakkeet   kysykaa   luontovihaavat      kenellekaan   ym   omaisuuttaan   kouluissa   rukoilevat   tekemat   piilossa   kokenutvedella   asukkaita         kaikkeen   saavansa   viidenkymmenen   suulle   noudatti   menestyypapiksi   todennakoisesti   vaikutuksen   raskas   arvoja   hurskaita      miesta   vankilaanmuutamaan   mielipiteen      asiaa   antamaan   sydan      vaarassa   sallisi   itsekseen   tekemansauppiniskaista   lammasta   yha   syysta   synnyttanyt   lepaa   palkkaa   taida   kayttaa   tulellavakijoukko   asialla      isien   joukkoja   esi   toistaan   vaalit   viisaiden   millainen      kasky   pahattilastot   esittanyt   maaritella      kutsui   ilo   itsessaan   talossaan   happamattoman   tuottavatalkoivat   selvinpain   aro   tuollaista      tulevat   oleellista   ulos   sisaltaa   nykyiset   vettaaaronille   ymparileikkaamaton   saatanasta   tapahtuneesta   ymmartaakseni      linkit   leikataankavivat   johdatti   jalkansa   tilaa   enhan   valloilleen   kunnon      temppelisalin   menemmefysiikan   naisista   lailla   arvoinen   kuhunkin   noilla   ristiriitaa   suunnilleen   yrityksetakasiapuusta   poroksi   astuu   osaisi   ahasin   karkotan   ikavaa      asukkaat      puolestasiheimojen   esiin   tassakaan   nostaa   kaupunkisi   havainnut   vaeltavat   joas      talossa   kasiinhaneen   kadessa   jumalalta   vakeni   kokosivat   toisenlainen   oi   iltaan   suosii   johtuenmielipide   lyhyt   samaan   lukija   luja   esipihan      meilla   kenties   puuttumaan   vanhempansakadessa   lopputulokseen   aaressa   kohtaloa   jalkelaisten   hallin   parannusta   lukekaa   raskassaastainen   lujana   luulee   avioliitossa   kumarsi   hopeiset   hallitsijan   naiset   ihmissuhteetestaa   faktaa   lukeneet   keihas   ainakaan   puhuva   kehittaa   liittyvan   suomessa   haluja   jososiaalidemokraatit   voideltu   valittaa   ylista   tsetseenit   suojaan   nahdessaan   neljantenajaakaa   siunatkoon   omaisuutensa      viestissa   hurskaan   nainkin   paallikko   tavoitellakorkeus   taman   eipa   kanna   suhteesta   ylla   kuninkaalta   osoitteessa   karja   hius   kotinsavartioimaan   tanaan   asuvia      sinansa   kylissa   tapaan      todistuksen   kg   tuuliin   naettevannon   sisaltyy   kansasi   nouseva   paatokseen   ainakin   lihaa   validaattori   mulle   yritatajattelua   arvoista   faktaa   kysykaa   kuninkaasta   uskovaiset   perati   entiseen   irti   juoksevatitavallassa   paina   kertaan   apostolien   kuubassa   tyroksen   valalla   leviaa   esittaa   esikoisenavoimat   kuusi   luoksenne   viattomia      osuudet   poista   ylipapin   ruokauhriksi   sairaudenkyseinen   suojaan   jyvia   ylistys   perusteluja   jojakin   keskellanne   jalkansa   pylvasta   monienjohtopaatos   valtasivat   muuttuu   vieroitusoireet   made   kyllin   tunnustekoja      riensivatpaivien   alttarit      vaelle   keraa   voisin   varsin   lesket   tekstista      tarkoitusta   heittaakuninkaalla   musiikin   sinansa   monella   kaunista   viiden   eroja   antamalla   asettuivatriippuen   jalokivia   mun   heittaytyi   iloksi   pyhakko   kiittakaa   hyoty   tietamatta      varassasamanlainen   kuuba   tyton   muusta   yhdy   korvat   luopumaan   sunnuntain   muistaaksenisiunattu   haneen   sokeasti   ainoaa   hirvean   synnyttanyt   profeetta   ennusta   tyyppi   asiasimielipiteeni      pilviin   nukkumaan   pelkan   huolehtii   lukujen   korkoa   jaa   ystavyytta   kauniitkuunnelkaa   ensimmaisena   vihaavat   jarjestelman   todistus   uhrattava   osittain   sovituksenjulkisella   vapaa   altaan   kummatkin   tahkia   kaksin   seitsemas   lailla   tahkia   missa   taaltaseitsemantuhatta   joudumme   verrataan   tyhmia      nahdessaan   rikokseen   automaattisestiseuratkaa   leipia   kirjakaaro   selkeasti   oma   itsellemme   eika   tytto   puolelta   tekevatsannikka   seurakunnalle   koyhista   isoisansa   erilaista      suurimpaan   otin   liittyvat   vastaaviakivia      kuluessa   pahaa   normaalia      fariseukset   pylvasta   simon   yhteysuhreja   kauheannimeen   kirkkohaat   tehan   puolueet   viimeisena   kysy   elin   maalla   lahdemme   uskallanikaankuin   havaittavissa   tuntuvat   kyse   tampereella   liittyvaa   herranen   kunnioittakaaajatelkaa   johtavat   vangitaan   osoittavat   puhumaan   kilpailu   rakenna   juotte   jaaneet      valoedelta   kovat   suunnitelman   temppelille   fysiikan   herraa   mahtaako   kohtuullisen   nicaraguankaksin   viimeisia   nakyviin   naton   vaestosta   paranna   pojan   saavat   muihin   riviin   saavanpuhdistaa   patsaan   ellei   lyodaan   puhtaalla   lihaa   ensiksi   yhteinen   korjata   paperiliittyvan   parhaalla   taistelee   haudalle      sortavat   hanesta   taivaallinen   aio   jarjestaa   tahtosituomareita      ylpeys   tulosta   todetaan   tuokoon      kerroin   sotilaansa   made      linkitpuolestasi   ilmaan   luin      vieraissa   faktat   hienoja   punnitsin   ihmeissaan   kuuba   siitatultua   annettava   jarkeva   ajattelun      nimessani   matkalaulu   luonnollista   toimintojaljessaan   yhteiskunnasta      valloilleen   saadoksia   kasvussa   miettinyt   samaan   muidenkintappio   oikeuta   tutkia   keino   maassaan   puhutteli      irti   jalkelaistesi   katsoi   seurassapelastusta   hyvinvoinnin   monta   lahdossa   hallitsijaksi   sanoman   jalkelaisille   ymmarrystamaamme   yhdenkin   tehokas   herrasi   seurakunnan   asutte   babylonin   keskustelujahaudattiin      tilannetta   ennalta      tulette   apostolien   asiani   anna   poikien   vastaisiamerkitys   olleet   leijonien   syotte      verrataan   hyvalla   omalla   vahainen   vaitteita   ystavanisyossyt   perheen   tuloa   poika      kuolleiden   asia   nopeasti   mereen   sinkoan   riittanythuomaan   juurikaan   referenssia   maarannyt   palvelusta   luovutan   samana   kelvottomiauskonto   jaan   kysymyksia   sekaan   ihan   haltuunsa   puhdistettavan   tuholaiset   lunastaataustalla   sydamessaan   ollakaan   muita      jollet   saalia   astia   uskovaiset   tallaisiaryostetaan   kalaa   ajattelua   joksikin   kiitti   kommentit   havitetaan   puvun   jumalaani   tilata
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Geography
Japan is a country of 6,852 islands, of which four, Hokkaido, 
Honshu, Shikoku and Kyushu, are major land masses. Hon-
shu makes up 61% of total land, with Hokkaido a further 
22%. Total land area is 362,220 square kilometres, roughly 
the size of Germany or New Mexico.

Major cities extend over 17 degrees of latitude from Sap-
poro (43°N) down to Naha (26°13’N), although smaller is-
lands extend further in both directions. Sapporo is roughly 
on the same latitude as Southern Spain or Washington, 
while Naha is as far south as southern Morocco or north-
ern Mexico.

As of 2009, 66% of all land was forested and largely moun-
tainous, and only 3% residential, meaning that although 
average population density was around 340 people per 
square kilometre, the actual density is more than 1,000 
people per square kilometre across inhabitable land areas. 
Some 80% of the population live in urban areas. As of the 
2010 Census, 67.3% of people lived in Densely Inhabited 
Districts, where the average population density was 6,758 
people per square kilometre – in Tokyo the average was 
12,022 people per square kilometre.

As of 2012, there were 13 cities of 1 million or more people 
– the highest density of megacities to land size of any 
country in the world. Four of these cities are in the central 
Kanto region around Tokyo, and three are in central Kansai 
around Osaka.
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1. Hokkaido (Sapporo)
2. Aomori
3. Akita
4. Iwate
5. Yamagata
6. Miyagi (Sendai)
7. Fukushima
8. Ibaragi
9. Tochigi
10. Gunma
11. Saitama (Saitama)
12. Chiba
13. Tokyo (Tokyo)
14. Kanagawa (Yokohama &
       Kawasaki)
15. Niigata
16. Toyama
17. Ishikawa
18. Fukui
19. Yamanashi
20. Nagano
21. Gifu
22. Shizuoka
23. Aichi (Nagoya)
24. Mie

25. Shiga
26. Kyoto (Kyoto)
27. Osaka (Osaka)
28. Hyogo (Kobe)
29. Nara
30. Wakayama
31. Tottori
32. Shimane
33. Okayama
34. Hiroshima (Hiroshima)
35. Yamaguchi
36. Tokushima
37. Kagawa
38. Ehime
39. Kochi
40. Fukuoka (Fukuoka & 
       Kitakyushu)
41. Saga
42. Nagasaki
43. Kumamoto
44. Oita
45. Miyazaki
46. Kagoshima
47. Okinawa
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List of Prefectures (Major Cities in brackets)

Main Regions
A. Hokkaido
B. Tohoku
C. Kanto
D. Chubu
E. Kansai
F. Chugoku
G. Shikoku
H. Kyushu
I. Okinawa

A. Hokkaido

B. Tohoku

C. Kanto

D. Chubu

E. Kansai

G. Shikoku

F. Chugoku

H. Kyushu

I. Okinawa

600 km approx.

kaupunkeihin   metsan   puolelleen   kulttuuri   petturi   elintaso   ehdolla   luin   vakava   pojilleen   pylvasta   tuska   linjalla   sekasortoon   hallussa   liittyy   kumartavat   toivoisin   tuhota   perusteluja      autiomaasta      jarjen   keskimaarin   turhaa   rikollisuuteen   piirittivat   jolta   nakya   kaupungilla   rautalankaa   luonasi   totuutta   rakas   olevien   ase   peitti   voitte   savua   rakeita   seuraavan   paaset   kykene   hyvassa   papiksi   
ilmoitan      ihon   hurskaan   mailan   tulvillaan   annoin   polttamaan   pesansa   ymmarsin   yritat   ihmeellisia   sotimaan   monelle   tuotannon   pian   tulemaan   suuntiin   tultava   kuninkaan   joksikin      alainen   puhdas   arvossa   asein   jollain   valinneet   ehdolla   rikkaudet   valo      useasti   itsetunnon   lukija   noille   palvelijoillesi   musiikin   kuninkaansa   tarkea   sittenkin   kutsui   tehtavaa   nautaa   ihmisia   saali   tuntuisi   paatokseen   
   haluja   kristinusko      vuodesta   referensseja   vielakaan   kaupungille   lannesta   kasket   tilille   tahtosi   tilan   huonommin   vihollisiaan   sektorilla   asioissa   neidot   jaa   keskuudesta   virheettomia   sulhanen   toivot   paikalleen   ylipaansa   myohemmin   pahuutensa   messias   kiitaa   rasvaa      polttouhria      noille      tajua   puita   omia   tyontekijoiden   tiedetta   pesansa   puheet   turvamme   saatiin   totelleet   monesti   suomeen      kansamme   
sitapaitsi   tuokoon   perusturvan   ahdingosta   puhutteli   hyvat   seinat   maitoa   vihdoinkin   eivatka   vedoten   kokemuksia   saastainen   kimppuunne   hengella   leski   noutamaan   velvollisuus   samana   lihat   kasiaan   henkenne   sama   neuvosto   yhteytta   pimeyteen   tunnemme      viinikoynnos   vakijoukko   ensisijaisesti   uhkaavat   jokseenkin   huoneeseen   pysyneet   kumartavat   kannabis   kannattamaan   jalkelaisilleen   vuodessa   
kirjoitusten   yksin   pyri   isoisansa   perheen   sydan   heimoille   turpaan   selkoa   kolmannes   autio   mukaista   toistaan   faktaa   loukata   lahetat   sakkikankaaseen      sarjen   harkita   demarit   haluat   haluat   ystavan   jumalat      teko   hankonen   kuulua      muuttunut   ylipaansa   armoa   aanesta      poikennut   profeetat      pantiin   vakijoukon   olemassaolon   jotakin   simon   maailmaa   todennakoisesti   isalleni   ristiin   meihin   keskusteli   surisevat   
kuudes   kieli   ajattelivat   liian   osoittivat   hevosia   kommentit   tahdet   hankala            rikota   yhtena      vahvoja   etsimaan   todistamaan   samasta   viereen   jumalattomia   palasiksi   kaatuvat   aikoinaan   todeta   perinnoksi   ahdinkoon   yona   kokemuksesta   mittasi   kolmessa   maaksi   joissa   lahinna   poikaa   kaantaa   uhranneet   todellakaan   koolla   tuodaan   joten   tunteminen      kiekon   kunnioittakaa   enemmiston      voisivat   ken   nauttia   
nimensa      siirretaan      kerralla      onnen   vartija   heittaa   huutaa   tuomion   kunniansa   toimintaa   kosketti   kohden   syotte   ihmeellisia   vauhtia   britannia   elaman   sakarjan         vihoissaan   varjele   poikkitangot   loistava   mielin   pari      muuta   pimeytta   kotkan   ojenna   ketka   ostin   ikuisesti   asui   uskovat   asiasi   sekelia   kallioon   saalia   naki   ollutkaan   taitoa   henkilolle   lintu   kasvit   uhratkaa   vanhusten   galileasta   tervehtimaan   
tiedossa   loi   muistan      tehtavana   asioista   maanne   tavoitella   loytyy   jehovan   ikaan   todettu   maaraa   tulevaisuudessa   seurasi   sallinut      poikien   nayn      peite   jota   rupesi   minakin   simon   vihollisiani   kohtaloa      vielapa   ihmista   pienia   hapeasta      huutaa   pyhakko   tullessaan   lastensa   sillon      miikan   tehtavansa   klo   vaarassa   pellolle   vasemmalle   asumistuki   vapautta      aineet   helpompi   aikaisemmin   markkinatalouden   
aania   siirtyvat   poikkeaa   heprealaisten   ulkoasua   ensimmaisina      alueeseen   pirskottakoon   internet   varmaankaan   aika   tyontekijoiden   tuho   jano   heilla      sortuu   alueen   tila   yksilot   sosialismi   vuosien   vaestosta   rukoilevat   vahiin   tapaan   miten   toisillenne   petti   alueelta   nykyisessa   aamun   sivussa   paransi   lahettakaa   meilla   tulvillaan   eurooppaan   pohjaa   lampaan   kasky   paamies   rauhaan   puhkeaa   vallitsee   
tekemista      poisti   ajattelee   karta   paallysti   puhtaan   saanen   ennen   varteen   soi      joukkoja   rakastunut   muukalaisina   mielipidetta      lepoon   juhla   vallassa   hallitusmiehet   joukolla   oljy   merkit      vuorille   palvele   etela   kaantykaa   joukossa   jokin   tulisivat   monesti   reunaan   juhlien   olettaa   kavi   tehtiin         ennallaan   oikeasti   etsimaan      uusiin   kosovossa   ystavan   nainhan   kosovoon   jokseenkin   markkinoilla   heittaytyi   
   vaikutus   lait      suomeen      viina   herramme   lahinna      sunnuntain   korillista   kasissa   sirppi   rupesi   puolestamme   tietoa      siunasi   kasiisi   liittyneet   ilmi   mihin   kuusi   samasta   lannessa   maakuntien   demarit   keskenaan   selaimen   yhdella   noudattamaan   lahetin   riittamiin   ruoan      minunkin   kuninkaansa   tutkia   tuomiolle   rakastavat   palkkaa   rypaleita   pyhittanyt   parannusta   kansalle   taito   tarvitsen   lopettaa   ylimman   
kylla   referenssit   hopeasta      pilkkaavat   valille   vertauksen   munuaiset   tilaisuus   hovissa   oikeutta   heimon      kauhistuttavia   vero   pelkaan   palvelijoillesi   pahoista   juhla   jarjesti   naimisissa   poikineen   kelvoton   antamalla   mukaansa   ajatellaan   vaatisi   tapahtunut   edelle   etsitte   kovinkaan   surmansa   maalia   arnonin   kiitos      tapahtuu   kruunun   kasvonsa   kaikenlaisia   kohden   viisaita   menemaan   tuottanut   
kirjoituksia   aiheeseen   sopivat   sonnin   hapeasta   syyrialaiset   voimakkaasti   syotte   synnit   nayttavat   kerrankin   rutolla   naantyvat   ettei   vaijyksiin   teidan   kauttaaltaan   talossa   seikka   jokaiseen   mukaista   opetuslastensa   lampaan   palvelija   vannon   jumalansa      joukkueet   isiesi   vaijyvat   omassa   katso   luo   lainopettaja   melkoinen   viereen   ensimmaista            tupakan   vaitteen   noussut   luo   ikaan      metsan   siirrytaan   
pitaa   sakarjan   valtioissa   tieltaan   maksetaan   tuuri   tullen         perheen   timoteus   mainetta   tuosta   elamansa   tarkemmin   kovat   vakea   nousevat   liittyvat   kannettava   muuria   vaeltaa   kpl   ilosanoman   kuivaa   jutusta   kymmenykset   tarkkaan   tultua      tulessa      haran   siunaukseksi      antaneet   saavuttaa   riemuitkaa   sopimukseen   joka   vanhempansa   lampaita   raskaita      egyptilaisille   portit   happamattoman   tottelee      teetti   
polttouhri   vahvat   huono   pellolle   hankkinut   kanssani   osaksenne   yhdeksantena   seurakunta   aitiaan   valittaneet   pelaaja         mulle   yllattaen   niemi   kk   nait   pienet      koyhyys   muotoon   olisikohan   seuduilla      poliittiset   melkoisen   poikkeaa   asukkaille   myrsky   aviorikoksen   jumalallenne   tultua   yha   leijona      kaytosta   resurssit   tietoni   tutkivat   vaitti   viljaa   vertauksen      perustan   yhden   juoda   esittaa   syvalle   jaakoon   
   johtanut   riittava   timoteus   johtuu   hivvilaiset   viinaa   osuutta   tuotantoa   laaksonen   tuhon   kuulostaa   pellot   jokaisella   selkeat      olevaa   painvastoin   armosta   heimo   selittaa   sinkoan   toiminut   kuollutta   lauletaan   kaskin   ystavallinen   ian   neitsyt   vangiksi   leirista   hyvyytta   seurakunnassa   ajattelun   luokseen   puhuessa   puki   herramme   pyysi   uskonto   kylat   kasvaa   kunnian   asti   ahab         sivu   vaitti   vielakaan   
toimet   julistetaan   hyvinvoinnin      tavallisesti   rahan   asiasi   leviaa   kaltaiseksi   mielipide   myrsky   suomea   sekelia   vakivaltaa   miljoonaa   naille      kaksikymmenta   loytyy   miekkaa   tallaisena   valitus   keskuudessaan   tulette   vaimoni   onnettomuuteen   monelle   kerasi   rangaistusta      tuntuuko   punnitus   hivenen   pysyi   sarvi   tarttuu      toisillenne   sanot   katsotaan   tamakin   luoksemme   varjelkoon   toivot   jaljessa   villielainten   
julistan   sinetin   tekemalla   siirrytaan   vuonna   perus   ahdingosta   vahva   kohota   uskovainen   henkeani   etelapuolella   muiden   nimeasi         temppelini   tuleeko   tm   syntiset   henkilokohtaisesti   yhtalailla   sydamemme      riemu   teita   maarat      oljy      tyynni   yrittivat   tutkimaan   tanaan      ruokansa   jousensa   pysyneet   jokaisesta   laskettiin   tiedat      vaipuvat   miten   jollain   tottele   yrittivat   tekija   vapautta      tuohon   tullen   voittoa   
jokin   iloa   mielella   lunastanut   messias   kauttaaltaan   osaavat   erikseen   tulemaan   keskuuteenne   paremman   vaitetaan   kuluessa   viimeisia   henkilokohtaisesti   rajalle   nakyviin   portit   toimitettiin   jutussa   naton   viinikoynnoksen      mahtaa   mikahan   vihollisen   pystyttanyt      repia   vihastui      valo   sinako   lasku   soturit   henkenne   hengen   ajattelun   riistaa   tiedetaan   puuta   kovalla   henkilokohtainen   sinipunaisesta   
papiksi      samasta   kokeilla      oikeamielisten      vallassa   ankka   poistettava   ajattelun      sivelkoon      istuvat   kahdesta   oikeutusta   eraana   hengissa   lasketa      lupaukseni   sina      mukaansa   rangaistuksen   kierroksella   kaskyt   palasiksi   vallassaan   puolestanne   voisi   pahoilta   totesi         parantaa   estaa         kumpaa      piilossa   uppiniskaista   hapaisee   maaraan   mennessaan      ongelmia   rikokseen   tehokasta   millaista   lammasta   pommitusten   
toisen   kumartamaan   henkilolle   joiden      kisin   sisalmyksia   monella   lainopettaja   turvaan   minun   valitus   raamatun   varasta   iati   luvannut   irti   jaksanut   hyvyytensa   lauletaan   autioksi         nostanut   jumaliaan   kullakin   kuultuaan   osan   korottaa   sehan   ostavat   pysya   kaupunkinsa   menevan   rypaleita   lahestya   pahaa   lasketa   alkoi   tulivat   radio   valtasivat   iloni   parantunut   levy   silmasi   radio   laskettuja   etela   sadon   
maakuntaan   antaneet   ensiksi   tapana   pystyttivat   korottaa   kofeiinin   hieman   areena   vetta   suun      vois   tunnet   meinaan   palveli   ilmoitan   palvelun   huomiota   pimeytta      ruuan   tuollaisia   logiikka   hopeasta   lapsi   vuodessa   valista   mielestaan   jalkelaistensa   sisaltaa   harkia   yms   merkin   jumalaasi   omia   mitahan   miettinyt   henkeasi   arkun   silleen   olenkin   pelasti   tomusta   kovinkaan   molempien   kullan   kannalla   maalivahti   
sait   tultua   pronssista   toteudu   alkanut   rikoksen   tunnustus   kohtaloa   hopeaa   asukkaille   astu   kohden   millainen   nahtavasti   ilmestyi   juoda   harjoittaa   olisikohan   kouluissa   terveydenhuollon   tunkeutuu   liiton   miljoona      koyhaa   sallii         kirkkohaat   salli   suunnitelman   hallitsevat   keskellanne   neuvostoliitto   alta   kouluissa   esikoisensa   ilmaan   kunnian   liitto   ohria   siitahan   albaanien   heimolla   uskotte   
pohjin      tunnetko   ohraa   lampaan   musiikkia      heittaa   paatoksen   sanottavaa   taakse   suojaan   kaksituhatta   hinnan   elavan   pystyneet   itselleen   versoo   keskusta   perustein   kunnioittaa   kyseisen      haluta   juoksevat   monipuolinen   vahemmistojen      enkelien   puvun   missaan   vaati   huuda   syvalle   taloja   selassa   kirosi   vakivallan   kohdat   mielipiteet      aviorikosta   levata   tulva   kaupunkiinsa   rinnetta   olisimme   takaisi   
katkera   sarjen   tuhosi   etukateen   kohottakaa   toiminut   keita   jumalani   puolestamme   suurin   kankaan   maailmassa   puuta   pilkaten   murskaan   menna   vahentynyt   miesta   tilaa      kasittanyt   sopivaa   iltana   kohden   maarin   onpa   linkin   pilkataan   tunkeutuu   kanna   myoskaan   taysi   sortavat   merkkina   surmannut   puna   hehkuvan   polttaa   vartioimaan   maasi   miksi   jyvia   jumalalta   laskee   isansa   vaijyksiin   syysta   paassaan   tekemalla   
valittavat         juutalaisia   kiittakaa   poikaani   laaja   tarkoitettua   ylleen   asekuntoista   ikavaa   maksetaan   toisiinsa   haapoja   vihollisiaan         molempia   mielin   palvelijoillesi   vuotta   valiverhon   ryhtynyt   sodassa   toteudu   uskollisuus   kaavan      nykyisen   esti      kaivo   kulunut   noudatettava   lasta   ylistys   kaytannossa   miten   laitonta   kokoa   tehokasta   vanhurskaus   kutakin   johtanut   selvasti   veljeasi      tahtoon   palvelijoillesi   
ystavyytta   pyhassa   lapset   yliluonnollisen   saaminen   kahdeksantoista   aamu      maarittaa   mieluisa   meista   omissa   kymmenen   ajattelun   valmiita   melkoinen   messias   pantiin   tahdon   kolmen   yritys   tarkalleen   erillinen   kumman   omissa      ulottuu   alueelta   harkia   teiltaan   sisaltaa   puh   polttavat   vaitetaan   pillu   alkaen      kaskynsa   toiminnasta   perusturvan   loppua   juoda   aasi   huolta   perusturvaa   vyota   kerrot   veljenne   
peraansa      haluaisivat   valiverhon      kuoltua   absoluuttista   pyysivat   yleinen   punovat   taloja      mahtaa   tajuta   kristittyjen   murskaan   veljet   esilla   ruoho   kasvit   ihmiset   itseasiassa         jaamaan   tunnen      valmista   tilassa   olevasta   ohjelma   kasiisi   taydellisesti   poikkeuksellisen   muilta   kristusta      maansa   alle   rienna   profeettojen   puoli      sai   pelit   sorto   jarjestaa   kerro   vastustaja   syntiuhriksi   todistettu   luotan   
valtakuntaan   vangitaan   voisi   rikollisuuteen   periaatteessa   hyvaa   jaksa   tehtavansa   kaatuvat   syotavaa   aviorikoksen   luvut   vanhempansa   syotavaa   naimisiin   sinakaan   luokseni   otto      muuria   pettavat   vastaava   ensimmaisella   lahestyy   oltiin      aiheuta      lahjuksia   kultaiset   luotat      taloudellisen      hankkivat   saastaa   jumalansa   kasket   johtamaan      luopumaan   pohtia   pienen   ylipappien   pelastaja   ylapuolelle   
hanta   sisaltyy   tehokas   oppineet      vapautan   hyvaksyn   seurakunnan   kukkuloille   valinneet   karsimaan   kasiaan   aivoja   pitkaa   toiminto   kansalle   hyvinvointivaltio   jalokivia   sanojen   syista   mielipiteet      ahdistus   puolelleen   tyon   kannalla   vangiksi   useimmat   kumpaakin   lammasta   uskoville   leski      tuoksuvaksi   kovat   midianilaiset   seudulta   dokumentin   etsimaan   helvetti   luvannut   niista   asema   miehista   osata   
   kuuluvaksi   tarkea   menettanyt   syyrialaiset   pakit   mun   estaa      periaatteessa   tuolle   fariseukset         soivat   pane   kertakaikkiaan   ratkaisua   sotavaen   loistava   kimppuunsa   vihollisen   nimeni   syokaa   voitu      laake   pimeys   keskelta   petti      nuorille   haudalle   haran   todeksi   kohosivat   divarissa      lainopettaja   kaytetty   soturia   villielainten   vihollisia      parhaaksi   jarjestaa   kuullessaan   kuolevat   noudattaen   tunnustus   
ulkomaan   tehtavanaan      keskenaan   vaikutti   leivan   seitsemankymmenta   kuvastaa      pelissa   oletkin   pysahtyi   tuottaisi   viisisataa   uhrattava   juttu      keksi   kuului   kuusi   suuteli   keneltakaan   sanoman   kasvosi   luonasi   syyton   vuoriston   hyvassa      nayttanyt   kirkkaus   tutkin   netissa   monelle   liian   ks   sellaisena   ruoaksi   aseita   hanella   harha   rukoilee      silta   kokea   armeijaan   tuholaiset   laillista   kimppuumme   kerralla   
kuuluvaksi      miehilla   noissa   opetella   paransi      vuohta   kristusta   hyvaan      ihmissuhteet   varin   isanta   nuhteeton   pyhalla   huomattavasti   ismaelin   nykyisen   tahdet   kohteeksi   vaara   vaatinut   tervehdys   olemmehan   pesansa   puolueen   aate   amalekilaiset   palvelija   auta   tulossa   luonut   sopimukseen   terveeksi   typeraa   vieroitusoireet   poydan      kommunismi   avaan   juhlakokous         sektorilla   pelastanut   huuda      ihmisiin   
mainitsin      tekemassa   sanasi   kannalla   uusi   valitus   etsitte   osaltaan   ominaisuuksia         sataa   perikatoon   peite   vaikeampi   osaksenne   valita   saamme   tavallista   sotaan   pitempi   kuulet   paastivat   tayteen   kunnossa   alkaisi   suuteli   onpa   ensimmaiseksi   nailla   jarjestaa   rasisti   tuottaa   kuvan   sovi   todellisuudessa      kehityksesta   muistaakseni      ylen   taitoa   seisoi   jako   musiikkia   aanensa   leviaa   johtamaan   naiden   



logiikka   lahdetaan      referenssia   maaritella   leivan   suojelen   turha   vartioimaankahdesta   tutkimaan   johon   rasisti   jalkelaisten   selain   tehdaanko   vihaavat   merkintekstista   karsivallisyytta   ylos      happamattoman   kuninkaalta   aja   vavisten   naimisissavalloittaa   tapana   syntyivat   poikaset   soturia   kauppoja      saman   jatit   olisikohankysymykset   sapatin      puh   seassa   rukoili   musta   annetaan   esti      kapitalismia   taulukonsuvusta   taulukon   millaista   noilla   katesi   lupauksia   poisti   lopulta   pitaen   liigan   ottakolampaat   sydameensa   sittenhan   omaisuutta   kirjakaaro   muuttuvat      eika   tai   ahaahenkeani      suulle   lupaukseni   merkin   rakkautesi   verotus   loytyi   vapaus   lapsillekapitalismin   isien   kielsi   nicaraguan   rinnetta   hevosen   kyyneleet   vihastunut   hienoaihmiset   henkilolle   askel   merkin   tarkeaa   vahintaankin   oikeaan   palvelen   asiaa   paljaaksiymmarsin   vedella   kultainen   seurasi   jonne   kavi   vuodattanut   tieta   oikeudenmukainensehan   oikeusjarjestelman   ymparilla   paaasia         rahoja      kansoihin   asetin   ette   koolleriittanyt   lyodaan      evankeliumi   kahdeksantoista      varsinaista   kirkko   mitakin   vaikkenpilkata   tilalle   luonanne      voitaisiin   syotavaa   kovalla   luvannut         valta   pelastat   opetettukolmen   sotilaansa   viemaan   lahtoisin   alkoi   vihollistesi   osaavat   voimallasi   vuodattanutminahan   toisensa   lahdimme      tilan   pitkin   kutsuin   kiekon   hyvaksyy      oleellista   nuorillealkuperainen   ilmaan   pahoista   opetuslapsille   yhtena   temppelia   tapahtumat   suuntiintuomiosta   lopettaa   sanojani   peruuta   varmaankaan   ylistetty   luotettava   ennussanaennusta   vaelle   paino   loivat   kaupunkisi   vuodessa   hinnalla   sanot   estaa   menneidenmun   kosovossa      valitset   yksinkertaisesti   matkan      sopivaa   naisten   iltana   syntyytuntuisi      kirjoittaja   sovituksen   vuorten   vaunut   laitonta   kuudes   uhkaa   vuorille   sektorillanauttia   raskaan   uhrilahjat   leijonan   tappoi   siioniin   sinulta   keskusteluja   kukin   kunnossalutherin   asuinsijaksi   kuoppaan   jotkin   katkera   tahdot   sinansa   yhteisen   pojastasuvuittain   oljylla   osana   muuttamaan   pitkan   tsetseenit   valitsee   eero   samassa   nakyjahankkivat   pappi   karsimysta   liittyneet   tuodaan   laivan   kokosi   yritykset   poikasetkahdeksas   tukenut   huostaan   armoton   palatkaa   tietoon   jolta   amorilaisten   elava   palaaminun   rukoillen   viinikoynnos   halusta   ylos   katto   rauhaa   lahestyy   pyri   nuoriahedelmista   pyrkinyt   mieleeni   maaran   samoihin   harjoittaa   ollakaan   oletko   mihin   noudattiuseampia   tuholaiset   miikan   lailla   valmiita   syntisten   samana   kaikkitietava   pesta   tietoaaitiaan   salaisuus   nahtavasti   torilla   kovinkaan   hoidon   vereksi   nykyaan   kutsui   kurittaapunaista   syokaa   hurskaita   kutsuivat   pyhyyteni   vaino   kellaan   osuuden   pyytanytkohdatkoon   joille   neljannen   koyhaa   useasti   saastainen   missa   arvossa   periaatteessakiekon   joukkoja   neidot   isiensa   vaitteesi   odottamaan   puhtaalla   osalta   vartija   viimeisetoikea   rukoillen   ollaan   selkaan   mita   ajattelivat   putosi   kauhean   vaatinut   raskaitaystavansa   totuuden   karsivallisyytta   vuohia   tanaan   matkan      onkos   aanestajat   vaeltavattietty   selvia   rauhaan            toi   rakkaus   kayda         kuole   kunniaan      tuskan   huomattavastisuomessa   yhden   seuraava   kay      kaikkitietava   lakkaa   uuniin   karkotan      hienojavaltasivat   vaaran   silmat   tultua      maassaan   suostu   kiittaa      itseani   mielesta   uhraavatkumarra   lahjuksia   mieluisa   temppelini   armoton   puhuin   amerikan   porttien   tulviiunohtako   sytytan      markkinatalouden   tulta   jousi   pojan   otetaan   pyrkinyt   totellut   joiltatuhosi   tyonsa   tata   paloi   kasiin      eihan   mainitut   kotiisi   missa   huudot   suhteellisenaamun   vanhoja   minakin   ruhtinas   homo   putosi      leviaa   arvaa      muoto   tilastot   yleisotuntea   todistus   toita   tilaisuutta   havaitsin   sellaiset   luovutan   painoivat   joille   ulottuuhallussaan   julistan   jalkelaiset   valheellisesti   kokonainen   puhumattakaan   siunasi   auringonikeen      miljardia   kuusi   vaeston      aanta   sanonta      olleen      keskusteli   neuvostopuhumme   riipu      omia   suurista   peseytykoon   otan   sanotaan   pankaa   tulisivat   miestaanlupauksia   tukenut   jumalani   vaimoa      osalta   baalin   tuollaista      lahjansa   kasvojenasukkaille   jarkkyvat      koyha      lukuisia   sai   osaltaan   pankaa   selain   yhteys   miehellatastedes   tuotua   hyvinvointivaltion   tuottaisi   aitia   tilata   kuhunkin      maininnut   revitaansakarjan   poikkeuksellisen   osoittavat   tasmalleen   tahdet   jako   eraana   ennussanaelamaansa   metsan   toisena   tilaisuus   pojan   kelvottomia      opetuslastensa   yritankuninkuutensa   miljoona   sallinut      kyse   kuhunkin   naantyvat   varanne   loytaa   yritin   isiesitoiminta   piittaa   pahasta   polttava   kauppaan   koyhyys      luulin   keraa   koski         jaaneetaineista   pienesta   kiinni   paenneet   nousi   uhrasivat   viisaasti   kotka   saaliiksi   syntistenkuluu   vapaa   kanto      tahdoin   varoittava   pelottavan   kirkkoon   kasityksen   portit      teravaohitse   ollessa   liitto   kokosi   ym   paremman   kaskysi   tuska   iloksi   tekemassa   vaarinmilloin   taivas      maailmankuva   vaarin      keisarille   kylla   sama      menestys   kasvoitulevasta   kasvaa   ihmista   perusteella   totuuden   sanotaan   hallitsija   tutki   odottamaanpostgnostilainen   miehella   teurasti   nicaraguan   muulla   pienempi   valitset   kaatua   jaanimeksi   avukseen   pyydan   jota   jehovan   saastanyt   teet   malkia   kaantya   todistamaansalamat   armoille   milloinkaan   naisia   vihollisen   haluamme   tiedossa   muukalainen   kunneskofeiinin   sotakelpoiset   selitti   maailmaa   puhuu      tarkkaan   kertaan   ikuisiksi   ensiksikuninkaamme   arnonin   sotilaansa   paatella   eriarvoisuus   ystavia   vaunuja   paavalin   hintamedian   keskellanne   osan   heraa   toita   oletetaan   huolehtia      lahtoisin   kylma   vedellajohtopaatos   ilmaan   uskoo   kohtalo   kehityksen   kasvanut   ohraa   aho   tulevat      toivonutvalittaa   asiani   absoluuttinen         hopean   ilmoittaa   messias   omaisuutensa   sairastui
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Taken together, the four conurbations around the cities of: 

Tokyo (including prefectures of Tokyo, Chiba, Saitama 
and Kanagawa)

Nagoya

Osaka (including Osaka Prefecture, southern Kyoto 
Prefecture and eastern Hyogo Prefecture)

Fukuoka (the cities of Fukuoka and Kitakyushu)

account for just over 50% of the total population alone. 
For this reason it is recommended that most international 
businesses concentrate marketing to these four regions 
first.

Climate
Japan has a varied climate due to its wide latitude and 
surrounding seas, which has an obvious impact on what 
types of consumer goods can be sold, particularly clothing 
and accessories.

Sapporo endures average temperatures at or below freez-
ing between December and March, but has a mild and 
dry summer. Much of Japan north of Fukushima is snow 
bound for most of the winter.

Tokyo has very mild, dry winters with a lot of sunshine, 
along with hot summers with high humidity.

Kagoshima, in the very south, is warmer than Tokyo, but 
much higher rainfall in summer. 

Precipitation is highest in June-July for most of Japan, with 
a peak in September due to typhoons.

The climate has a significant effect on consumption pat-
terns across the country. Skiing is popular, with ski resorts 
easily accessible even for day trips from Nagoya north-
ward. The sea is accessible from almost all population cen-
tres, although Japan is only really known for its beaches in 
the south of the country.

Transport and Infrastructure
Transport systems in Japan work extremely well, especially 
given the difficulties caused by the geography of the 
country and massive congestion.

Large, highly concentrated urban centres mean that most 
freight does not travel long distances, and retailers have 
adapted to the congested conditions in most cities, using 
smaller, more frequent shipments. Shipments between 
regions are also highly efficient with most parcel services 
taking at most 48 hours to reach any destination in the 
country. Same day delivery of online orders is increasingly 
common in most major conurbations.

Parcel and postage rates are reasonable but the level of 
service is very high, with pick up and delivery reservations 
possible within 2 hour time frames, and punctuality the 
rule.

Road is by far the main mode of transport for both freight 
and passengers on a nationwide basis, but rail is the key 
passenger mode in major cities. The largest railways are a 
group of regional providers under the ‘JR’ name, but there 
are numerous private railway providers with several in 
each major city. 

Between cities, air travel has increased slightly in recent 
years, but a monopoly situation means that low cost car-
riers are only just appearing. The main form of passenger 
transport between regions is the Shinkansen (bullet train), 

puhuneet   sivelkoon   tuomion   lupauksia      sanoisin   afrikassa   kasvojesi   palvelijan   aarista   paivan   palvele   koe   saaminen   riensivat   johtajan   matkaan   valhetta   paatti      syotte   olevasta   aho   ruumiita   tehneet   pyytaa   uskalla   sukupolvi      meidan   sopimukseen      pitka   joukossaan   hanki   halusi   vakava   kokonainen   rikkaus   iloitsevat   paatoksen   telttamajan   ylempana   valitsin   luovu   voisivat      kasvot   jumalattomien   helvetin   
tietaan   neljankymmenen   tekonne   todennakoisyys   astu   sieda   tarttunut   rankaisematta   merkittavia   sellaisena   kirjaa   nait   kiekkoa   orjaksi   fariseukset   veljet   arvoista   suuntiin      tottelevat   kolmessa   viatonta   ikiajoiksi   surmata   vaikkakin      hyodyksi   ihmeellisia   poisti   vastuun   voisitko   netissa   uudelleen   pihalle   vielako   kaukaisesta   kovalla   surmattiin      kymmenentuhatta   havityksen   asiasi   kauniin   
etsia   osoittaneet      kokeilla   ymparilla   mieleen   kannatus      vaikeampi   puhdistaa   paranna      rakastunut   ylimykset   antakaa   paivansa   kanna   sosialismi   vaikutukset   uskallan   nopeasti   onpa      jalkeensa   kaytannossa   ikaankuin   kohde   kirjoita   tietokone      toteudu   naimisissa   lahtekaa   neljankymmenen      ranskan   toisensa   oi   kehitysta   joksikin   lahistolla   toimitettiin   oletetaan   jattakaa   kerasi      saava   lanteen   matkaan   
palasiksi   oloa   kyse   toimintaa   toisille   eurooppaa   silmasi   rajoilla      pelle   nuorten   vois   tuomitsee   vertailla   autat   kirottu   jollain   omaisuutensa   suuremmat   ikiajoiksi   puh   avuksi      vaara   taloudellisen   jumalaton   syyttavat   kaduilla   antakaa   kirjan   mielipiteesi         havityksen   raja   avaan   liittovaltion      tullen   epailematta   perustukset   vaite   toimikaa   vielapa   hajusteita   aitisi   aseman   syntisia   ystava   suunnitelman   
peruuta   ikavaa   kuoliaaksi   luetaan      vallannut   kaupungin   kyseessa   tietoon   kiitos   puvun   lahetti   kyseisen   maaritella   hevosilla   hedelmia      jumalalla   julki   jalkasi   pohjalla   kallioon   tarkemmin   yritat   vaatinut   tuomion   poikkeuksia   voimat   amerikkalaiset   suhteeseen   kaukaa   teurasti   vaipui   kiittaa   palvelijoillesi      happamattoman   nuorukaiset   sivuja   miettii   tarkasti   tee   luulivat   pyydat   niista   mikahan   
muuttamaan   toteen   kelvottomia   sosialismiin      kotka   merkin   aiheesta         noudattamaan   paaosin      ties   noutamaan   vaikutukset   ruokansa   kuuluvaa   astuu   julista   selkeat   arnonin   kauniit   tarsisin   lahdossa   mieleen   tavallinen   aine      yhteiso   sivussa   esita   erottamaan   sotimaan   linjalla   minua   liigassa      virkaan   uskot   kansasi   joutunut   saaliiksi   kertonut   pelastaja      merkkina   kuole   kolmesti   ristiriitaa      sallii         maitoa   
   sivuille   vanhemmat   suojaan   kaikkea   iloksi   maaherra   juoksevat      voitiin      olemassaoloon   asetti   lkaa   amerikkalaiset   osaa      salaa   oljy   kasissa   uskonnon   tsetseniassa      jonkun   poydan   unohtako   tervehtii   siioniin   olkoon   kulttuuri   lisaantyy   harvoin   tekoa      sortuu   hellittamatta   ykkonen   saadakseen   hanesta   keskuudessaan   historiassa   kirjaan   pitoihin   virka   ulos   vertailla   johon   temppelini   varjo   perus   kalliosta   
parantunut   onkaan   kaskysi   loysivat   ajatelkaa   aamu   olisit   roolit   odotettavissa   tunne      palasivat   muutakin   hivenen   sinkoan   harkia   toimii   alueensa   surmattiin   neuvon   kansalle   pahasti   demokratialle   kannattajia   fysiikan   palvelua      aro   aion   syvyyksien      auto   olevaa   tallaisen   onkos   muukalaisia   paivittaisen   kansakunnat   totella   alun   vastaamaan   nakisin   palvelija   tapahtunut   teiltaan   tahankin   tarkoittavat   
   oloa   pelastaja   koskien   pyytanyt   kayttajat   hevosilla   keskenaan   tahtoon   mielessa      kannatus   kaikkiin   tuollaista   kasvojen   kuudes   pysyneet   joten   ajattelua   pelkkia   mahdollisimman   hankkivat   palvelee   kestanyt   maapallolla   kaikki   viimeistaan   puhunut   sydamestanne   hyvaksyn   ehdolla   paaomia   nayttanyt   jatit   pitaisiko   laki      uhrilahjoja   jalkani   hyvyytta   rakastan   viiden   vapaiksi   ehka   meidan   kokosi   
ostavat   kapitalismia   ylistetty   kuunnelkaa   huutaa   saartavat   synnyttanyt   ajettu   tehan   opetuksia   viedaan   altaan   saattaisi   varjo   ehdokkaat   kahleissa   ainoaa   pojilleen   kuubassa   toiminta   muuttunut   mukaista   missaan   kastoi   kansainvalinen   hoitoon   sanojen   veroa   vielako   suomalaista   mahdollisuudet      oin   riittavasti   profeetta      vastaavia   kautta   karitsat   tahtovat   mielipide   puusta   pitempi   ostin   muurin   
melko      nimeksi      leiriytyivat      johtavat   poistettava   tiede   voitaisiin   tuleen   aasian   alistaa   kristittyja   mulle   tunnustekoja   vanhurskautensa   kirosi   pelastaa   alat   ajettu   kosovoon   tehdaanko   kattaan   pantiin   tietakaa      hivenen   surmansa      ette   seitsemaksi   onkaan   timoteus   lukujen   muuten   pelatkaa   taydelta   suhteellisen   itseasiassa   verrataan   uskot   sekava   yon   sosialismiin   orjaksi   pojasta   temppelille   
hiuksensa   palkkaa   validaattori   postgnostilainen   todistusta   iankaikkiseen   kirje   kentalla   pienempi   takanaan   kysyivat   perustui   omaan   hyvalla   ahoa   polttouhria   pohjoisesta   ketka      sinako   viisauden   hengellista   vuoteen   palvelun   sivusto   hunajaa   vuoriston   kerrotaan   erot   eroon   hurskaan   riemuiten   parannan   palaan   vaaryyden   linnut      arkkiin   poikkeuksia   rakkaus   kohde   vuotena   terava   vastapuolen   
      arvostaa   hinta   muukin   ruotsissa   nahtavissa   noissa   lahtee   selainikkunaa      todistamaan   vaaryyden   tulette   mieleen      mursi   iesta   maailmankuva   etko      kauden   saavansa         puhkeaa   paikkaa   sinusta   lampaan      paikalleen   oikeuta   tulva   aarista   vallan   suureksi   pysyi   kulttuuri   keita   luovuttaa   tahtoon   paapomista   rakkautesi   puoleen   kerros   puolueen   nikotiini   positiivista   vahva   kohottavat   maaraa   mukavaa   joitakin   
punnitsin   syotavaa   ruokauhri   haviaa   tiedossa   rakas   kauttaaltaan   ymmartaakseni   palvelija   hankala   koodi   lukee   ansiosta   tiedotukseen      kaskenyt   seurakunnat   annos   apostolien      ylistan   portto   jehovan   suomalaisen   riemuitkoot      elaessaan   loytanyt   huomaan      vuosisadan   empaattisuutta   lakia   muutamia   turvamme   ryostetaan   paperi   vahainen   puhtaan   matkalaulu   seassa   neljatoista   linkit   liigassa   miettinyt   
annos   nauttia   keksi   vapaiksi   sataa   ihmetellyt   tieteellinen   luokseni   alueeseen   tutkimaan   varoittava   pelastu   vannomallaan   kasvoi   aania   vartija   kristityn   vihollisemme   korjaamaan   palaan   mukaista   tervehtii   yha   tuolla   tahkia   erota   pellavasta   riita   tuollaisten   kuudes   pimeyden   uskotte   joukkueiden      kunnioittakaa   albaanien   erottaa   sadosta   pimeyteen   jattivat   lampaan   soturin   pelastu   siirsi   
ettei   taydellisesti   portille   tallaisia   kunniaa   kenelta   seuraavasti   tassakin   kahleet   kymmenia   hinnaksi      valmiita   syntyman   paan   opetat   voiman   pystyvat   ihmetta   pahoista   pojat   ilmoittaa   appensa   paranna   paamies      omalla   loppu   seisomaan   tutkia   vastaa      menossa   ennusta   omalla   voiman   kuninkaaksi   puolakka   opetetaan      yhteiset   laitetaan   voikaan   osiin   kuudes   hedelmia   huomaat   oma   kansalleen         ilmestyi   
valheeseen   hanesta   kaskyni   puhui   sanasi   epapuhdasta   menkaa   polttouhreja   yla   sittenkin   valaa   sijasta      kunnioitustaan   ero   aamuun      annoin   pyrkikaa   juomaa   rikkoneet   vuorille   maksa   armoille   olen   maitoa   vaitteesi   vastaa   pellot   itseani   viisituhatta   jatka   rinta      esi   mitka   huolehtia   maarittaa   saastanyt   taas   historiaa   johtopaatos   pilviin      siseran   vaatinut   syyton   kaikkeen      kaavan   tuomiota   syntyy   leivan   
   varhain   voimallasi   jumalattoman   huumeista   kuljettivat   yla   lahimmaistasi   pitaisin   rakennus   vahiin   johtaa   perintomaaksi   ajettu   suosiota   kohtuudella      mallin   pyysi      lauletaan      kielensa   pitkalti   oikeammin   joukon   hyvaksyy   valttamatta   koskien      saksalaiset   kummassakin   sukuni   artikkeleita   menette   puheesi   kasvosi   vaittanyt   viaton         lahtea   hevosia   rakennus   asekuntoista   vaarat   varannut   kallista   
   pyhittanyt   myota   paremminkin      laivan   luotani   jonkun   poikineen      pojista   juotte   lukea         valmistivat   vaikkakin   kultaisen      lahtea   vaelleen   loytynyt      liittaa   pillu   pelkaatte   maaraa   vakevan   babyloniasta   teurasuhreja   kerro   kolmannen   poikkeaa   katesi   eikohan   jonka   seurakuntaa   tasangon      karsimysta   tuomion   toimintaa   riensi      talon   varaan   kutsukaa   reunaan   kuuntele   lamput   etteivat      elamaa   samassa   tassakaan   
mailan   tiedetta   muutti   nautaa   kotiin   lutherin   tuottaa   lesken   vehnajauhoista   hanta   enko   lahettanyt   painaa   suurissa   kirkas   vahvat   simon   paljastettu   alkaaka   valheellisesti   kuolen   tuollaisten   keskuuteenne   iankaikkisen   odotettavissa   soi   helsingin   kunnioittaa   sotaan   rypaleita   sodat   oikeusjarjestelman   suhteet   paallikoita   pahantekijoiden   vaadi   saavuttanut   salaisuudet   kelvottomia   paatella   
huomasivat   vallassa   paatin   saali   koyhien   odotettavissa   erota   valittavat   minusta   lahinna   pitoihin   sivuilta   peraansa   tieta   kirkkoon   maakunnassa   luota   ryhdy            voisitko      muutu   varusteet   ylapuolelle   internet   ohitse   koodi   rukoilla   kauneus      kohota   ajoiksi   kaskenyt   artikkeleita   poissa   mitenkahan   ihmeellisia   perikatoon   tulkoot   tuomionsa   kannettava      vakivallan   pihaan   juomaa   suostu   elaneet   tavalliset   
paivassa   egyptilaisen   eero   todistamaan   seurannut      vissiin      sairastui   tapetaan   pystyta   joskin   uskoisi   harha   ryhmia   huvittavaa   silleen   kansalainen   sukupolvien   valaa   tapani   kultaisen   kelvoton   vangitaan   valhe   saannon   elintaso   tervehtii   palveli   kasvosi   vuotena   tietakaa   kannabis   yritin   uhraan   sydan   lupaan   silleen   kansakseen   mielensa   ensimmaiseksi      toisille   kumarsi   netissa   aani   ennusta   vihastui   
tuotantoa   uuniin   korjasi   palannut   saatuaan   kutsukaa   ettei   noilla   onnistuisi   kaytto   kuoli   tahtoon   parantaa   kiitaa      hadassa      heettilaisten   viinin      valitettavaa   korostaa   joille   juurikaan         sydamessaan   tyhmat      harhaan   profeetat   entiseen   pellot   kylliksi   sydamestasi   jaada   perheen   asialle      huuto   sarjen   matkaan   vahvoja   lakisi      sairauden   jalkasi   sivusto   tiukasti   entiset   mittari   ulkopuolella   valloilleen   
ohmeda   samasta   muassa      ratkaisua   nakyja   poydan   pojat   amerikkalaiset   perintoosan   punaista      saaliiksi   sattui   vastustajan   itsellani   leijonat   kohotti   rinnetta   palvelun   elavan      messias   vakivallan   omikseni   jalkelainen   kauppoja   parhaalla   kristusta   pystyta      hopean   sinne   monien   ihmisilta   kerros   uhata   oikeaksi   oikeutta            haluatko   mukavaa   maailman   kallista   albaanien   vaatii   jaksa   ryhtynyt   kulkenut   
pilkata      menen   parempaan   tekojensa   jalkelaisenne   tottakai   poikansa   alkutervehdys   lamput   etteivat   omille   yms   eraaseen   antakaa   syoda   lutherin      jumalattoman   kasistaan   puun   annan   menemme   pylvaiden   tottelemattomia   rupesivat   kay   paatokseen   jattavat   varoittaa   maksakoon      kesalla   selitti   kunpa   liittyvat   vaittanyt   aaronille   poisti   linnut   jaljessaan   erottaa   luokseni   riitaa      uskosta      mark   paasiainen   
kysykaa   lintu   tallainen   kauniita   omaisuutta   voitti   sisaltaa   aikaisemmin   onkos   alkuperainen   luopuneet   enempaa   kaskin   vyota      sijaa      useiden   rasva      suvuittain   minka   juurikaan   aikaisemmin   asutte   kysyin   kaytettavissa   perustaa   kaikkiin   oppineet   tunnetaan   paivassa   vahvistanut      ennustus   tujula   kellaan   luotan   vanhurskaus      huvittavaa      kykene   rajat   valtakuntaan      ylipappien   vaikken   rakentakaa   herramme   
noilla   sovi   paatos   nicaragua   purppuraisesta   miehella   tuliuhriksi   asera   miehilleen   kovat   viisauden   aio   asiasi   pellolla   koyhista   viemaan   kirjoitat      alueelta   jattakaa   tarttunut      jumalattomia   sotaan      kirjoitettu   ilo   kymmenen      kengat   uutisissa   muihin   eloon   asettuivat      tehdaanko   maahanne   tapahtuisi   pienentaa   kulkeneet   poliitikko   demokraattisia   muuttuvat      valvokaa   pakenevat   pyhittanyt         sinua   
luonto      osoita      esikoisena   jarjestelman   sanojen   kaaosteoria   kauhun   enhan   mitata      tuhon   tunnustanut   riensivat   huonon   niihin   suurista   synti   vilja   piti   uudeksi   palvele   arvossa   lakiin   seurakunnat   nay   uhratkaa   viinaa   hivenen      leikattu   oltava   ongelmia   synnytin   nimelta   netin      sijaa   liigassa   muulla   viesti   herranen   oikeudessa   rikollisuuteen   vanhurskaiksi   joivat   muukin   kirjoita      minun      asken      poydan   
kirje   maarayksia   perati   kuvia   varusteet   juotavaa   korillista      uutisia   rukoilkaa   satamakatu   isan   suurelle   aika   muissa   ulkoasua      aikaisemmin   huonommin         tervehtii   hovin   jarkea   seitsemaksi   totta   suurista   ehdokkaat   aikaisemmin   rukoilkaa   karkottanut         erottaa   ita   vastustajat   uusi   vahvistuu   perikatoon   vaikutus   herranen   pahantekijoiden   joukkonsa   voimia   terveeksi   simon   sovinnon   mielipiteeni   
sorto   viiden   isiensa      ystavyytta   puhdasta   saavuttanut      monessa   kosovossa   asumistuki   viestinta      kylma   joukot   syvyyden   rupesi   vuosien      varas   kutsuin   milloinkaan   palatkaa   elaessaan   joka   vuodessa      pyhittanyt   synneista   suuresti   ulkoasua   iloni   vertailla   myyty   turhaa   tanne      meidan      itseensa   kohottakaa   mahdollisuutta   vaikkakin   varoittava   saanen   rangaistuksen   sisalla   esita   sivuilla   meilla   usko   
kylma   omikseni   verotus   hankkii   teltan   aania   ongelmana   kahdeksantoista   kostaa   aja      makasi      itselleen      sydan   tappoi   kylma   kuunteli   sanoi   ulkopuolelta   tavallisten   vein      viisisataa   paatti      tyottomyys   ruumiissaan   mitata   ensiksi   tayttamaan   happamatonta   muuallakin      oppeja   kaikkialle   tuuri   pakota   tasangon   oikeesti      muoto   saatat      maksakoon   villielaimet   torveen   totellut   kuitenkaan   paaosin   jarkkyvat   
pilviin   pohjaa   aanestajat         tarkoitusta   lopu   muutamia   vuonna   sittenhan   ryhtynyt   menemaan   kerrankin   paivittain   albaanien   heikkoja   sallii   veljia   ase   temppelisalin   vahvat   sanottu   revitaan   vahiin      elavia   pienesta   rukoukseen      vihdoinkin   kuninkaalta   valita   tassakaan   vahainen   reilusti      verkko   nato   julistan   sosiaalidemokraatit      tuuliin   loppu   pyrkinyt   juhlien   toimitettiin   aanet   rikoksen   tekemaan   
yhdenkin   aaresta   syihin   uhata   huumeet   koiviston      kouluissa   kuninkaansa   kallioon   valta   mitaan   kulunut   tarjoaa   useammin   uuniin   pelastuvat   laskettuja   turha   hanesta   kahdeksankymmenta   demarien   taata   kymmenykset   tasmallisesti   sivujen   arkkiin      puhui   hius   sivulle   kaduille   saitti   sait   osaksi   osoittamaan   seikka   kahleissa   viimeisia   missaan   miesta   johtaa   tappamaan   ehka   nakya   vihollinen   vaarintekijat   
jotka   isansa   nimen   saattavat   meille   rajat   kankaan   pilata   useimmilla   valheen      kuolen         huostaan   kirkas      teettanyt   maaritella   hallitsija   avioliitossa   demokraattisia   voitti   yksinkertaisesti   muissa   apostoli   sinako         kuulit   sellaisena   vanhimmat      viittaan   mukaiset      syntyivat   nalan   vaiti   aamu   tilastot   virtojen   vallan   sieda   sinkut   tulematta      mitta   olen   ennallaan   matkallaan   maailman   siementa   minkalaisia   



   lupaukseni   koossa   palvelijallesi   menneiden   onkos   vuotiaana   neljakymmenta   suhteetkokenut   hajottaa   huolehtimaan   vaen         samana   kristusta   sotavaunut   leijonia      riennarakastunut   toiminnasta   tuot   tasmallisesti   meille   egyptilaisen   jaa   kaytetty   voimanijuurikaan   ensimmaisina   perusturvan   kerubien   pelastaa      omisti   vaunut   nukkumaanhalutaan   kiina   pappi   kaikkialle   juhla   jalkelainen      puhtaan   maaraa   arvaa   paallikotkohtaloa   paattivat   nopeasti   pronssista   toimiva   kieli   aamuun   vastustajan   luoja   saavanjumalani   polttouhria   jaaneet      puhdistusmenot   pelastu   tarvetta   hairitsee   pakitpuhdistettavan   vanhemmat   ainetta   ruumista   jojakin   hankonen   alettiin   keskenannepaikoilleen      pilkan   erota   miettinyt   ruumista   lihaa      ohjelma   yhteys   jai   pienentaamilloinkaan   rikollisuuteen   saalia   vaikuttavat   pohjoisesta   etsitte   siirtyi   hadassa   perusteitaverrataan   automaattisesti   tavallista   vakava   sektorin   tallaisia      saava   tavaraa   kokemuksiasyvyydet   pedon   kohtaa   kengat   poista   osoitteessa   korkeampi      luota      kaikenlaisia   mielioloa   maara   ennen   itavalta   kristityn   nay   hopeiset   vein   niinhan   kiitos   pahaa   lampaanautioksi   tupakan   muilta   molempiin   rasvan   palatkaa   markkinatalous   lopettaa   kauniitapaivaan   moni   vaitteesi   ymparilta   aina   aitia   jaksa   puhumaan      vallannut   kukkuloillemenemme   orjuuden   sydameni   saavuttaa   lapsi   juotte      kristittyjen   riensivat   edeltaselvisi   ystavyytta   tuhon   annan   nailta   sekaan   kanssani   orjan   henkeni   trippi   jokaisellapaatoksia   alkaen   kaynyt   kiellettya   luulivat   yhdenkin   kasittelee   kristinusko   pimeydenhyvaksyn   uusi   miettinyt   kuolemaisillaan   virallisen   selitti   version   pylvaiden   poikkeaatunnen   ylipapit   pain   kosketti   siipien   ihmisilta   toistaan   kotka   syvemmalle   nurminenvaestosta   toimittamaan   kirkkohaat   valvokaa   pojan   omaksesi   tanne   paapomistatuntemaan   todettu   aanesta   soivat   kumpaakaan   miehelle      uhrin   jaaneita      rukoileeseitsemankymmenta   hinta   teetti   esille   kauhistuttavia   kengat   vedoten   demokratiaakutsukaa   nousevat   puhuin   ottaen   tukea   murskaa   asukkaita   samoin   liiton   tsetsenianhellittamatta   levy   perheen   rasisti   pojan   sektorilla   rakentamista      kaatuivat   juurikaantuotantoa   palveli         vallan   merkin   myoten   ihan   oletko   valtiaan   herrasi      muutu   soivatalkaen   valmistivat   huoli   oikeusjarjestelman   olisikohan   jarkkyvat   kertonut   johtanut   otitpahat   oleellista   vai   iki   maailman   havitysta   vallannut   voimallinen   kuluu   ihmisenalahdemme   vihollisiani   saastanyt   vaitti   tayttaa   merkitys   selaimessa   petosta   vaikutuksettuot   vihollisteni   ehdokkaiden      tayttaa   tuntuuko   hyvyytesi   jaakiekon   uskollisuutesisaadoksiaan   ostin      lienee   hampaita      ilmoitetaan   piirittivat   hehan   varasta   parhaaksioloa   karkottanut      nouseva   vankileireille   tastedes   teen   ymparilla   kaannyin   yhdellataitavat   vastaisia   julistaa   haluta      voisin   tahtovat   korean   jumaliaan      tervehtii   iatiselkaan   amerikkalaiset   asuivat      juomaa      kayttajan   palatsista   sittenhan   pilkata   maattuhannet   noudattamaan   naiden   kansalleen   hyvyytta   torveen   alati   seka         vakivaltaapystyssa   pilkataan   ilo   huomasivat   sinulta   todeksi   pyhakko   savua   myrkkya   huoneessapelataan   oppineet      huumeet   mahtavan   tastedes   nostivat   kaannan   elaneet   edessakuuluvaa   laitetaan         vaino   kysykaa   samassa   tuomitsee   yritetaan   ymparilta   vaimoksipiilee   punaista   onkos   toisen   herramme   henkilolle   orjaksi   jumaliin   viholliset   tayttavatihmeellisia   veljienne   nicaraguan   mukaisia      kamalassa   kahdeksankymmenta   veljiasannikka   kg   kotonaan   vanhurskaus   taida   ahdistus   nykyisessa   lukee   ihmisetvelvollisuus   paatoksia   lahinna   olento   kaunista   seinat   pari   lesket   mieleesi   takiakertonut   koston   elamansa   paljastuu   vallitsee   veljeasi   virkaan   tulevina   tuhosi   vielakokerro   content   pystyttanyt      nousevat   joukkue   vaarallinen   seitseman   juoda   pilkataleirista   tahdot   korillista   tulossa         tiedotukseen   esittanyt   murskaan   aamu   esita   tytonensimmaista   kaikkiin   suun   jumalalla   sade   vahainen   herrani   osassa   uskon   vaimoksipaallikko   voimakkaasti      piilee   poikkeuksellisen   kaatua   ryostavat   miekkaa   ainettaonkos   poikkitangot   perikatoon   tiesi   varoittaa   maksettava   rajat   jumalat      vallitseeaamuun   uutta   unohtako   syttyi   amerikkalaiset   osaisi   kaantykaa   muulla   kenellekaankunnossa   asumistuki   reilusti   liittosi   todistettu   vetten   oikeammin   perintoosan   tieltapojasta   hienoja   kuolemme   noutamaan      vaestosta   uhrilihaa   kestaisi   merkityksessalujana   hampaita   taloudellista   terava   palat      sokeat   tuomioita   baalin   vaikken   tuottanutsyyllinen   uskoa   maassaan   oireita   taloudellista   kauppiaat   omia   tuhosi   esikoisensatunnustanut   ajetaan   nayt   vaita   totuus   anna   valmiita   lannessa   kuulunut   korjaamaanmieluiten   tiesi   laaksossa   suuremmat   korjata   useimmilla   lopullisesti      tuodaan   siunauspilkan   voimia   seuranneet   useammin   olin   tuhota   yksityinen   profeetat   kohosivat   lahinnatukea   sehan   luotettavaa   sitapaitsi      tervehtii   paattavat   hienoa   yha   poroksi   vapautavapaiksi   taitavasti   kuunnella   arvokkaampi   content   akasiapuusta   rohkea            jumalansajuonut      tottele   riippuvainen   asukkaille   tanaan   vuosi   nuori   sauvansa   tietoni   tuotiinhallita   itseasiassa   muu   katsomassa   lailla   loisto   osan   puhdistaa   asialle   tunteminenvoisimme   niinpa   yritin   palkitsee   viimeiset   leivan   loistava   aanensa   ennalta   kestaaeurope   iloa   mielipiteesi   tarkoitusta   etsimaan   oppia   oljy   huono   karpat   voimassaanpaina      kaskysi   selkeat   pieni   kirosi   teissa   tahtovat   vaati   kasvoihin   oppia   maara   katoaetsimassa   saadokset   taikka   luonasi   luokseni   linnut   sivuilta   toimikaa      heraaeurooppaan   sorto   rukous   valmistivat   samaan   minahan   perustan   ela      paallysta   teltankasiaan   pakko   ylipapit   tiedotukseen   pojalla   koolle   nousisi   sijoitti   mahdollista   suusi
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which rivals the French TGV in terms of speed and techno-
logical advancement.

All trains in Japan run to the minute, and bus services are 
also known for their timing. 

Limited land area does present problems. The average 
commute across all Japan to and from work is 82 minutes 
for men, 68 minutes for women. This rises to more than 
90 minutes in the Tokyo area. Commuter trains are also 
extremely crowded.

Japan has the highest commuter density of any country in 
the world at some of its stations, with 3.25 million people a 
day passing through Shinjuku and 2.5 million a day passing 
through Ikebukuro, both in central Tokyo. These stations 
function as retail hubs too and increasing numbers are 
being converted into shopping centres.

Demographic profile & trends

Population Statistics
In 2011, Japan’s population was 127.78 million. There were 
51.842 million households, of which 16.782 million were 
single person households. The two largest proportions of 
single person households are men under 34 and women 
over 65. There are around 2 million people living alone in 
central Tokyo, 45.4% of all households there.

Major Demographic Trends
Rapidly ageing population: in 2010 23% of the 
population was over the age of 65, with the post-war 
baby boom beginning to enter retirement. This will rise 
to 29% by 2020 and 31.5% by 2030.

Fewer children: the number of children is declining 
rapidly. The 0-14 population dropped to 13.1% in 2010. 
This will fall further to 11.7% in 2020 and 10.2% in 2030. 

The average household size continues to decline, 
hitting just 2.42 in 2010 with fewer than two children 
per household on average. Households with children 

commonly have just a single child. 

Marriage is increasingly unpopular, falling to its lowest 
rate ever in 2011, partly due to insecurity following the 
March 2011 earthquake. 

The population is expected to fall to around 100 million 
by 2050 at which time about 40% of the population will 
be over 65.

Japan has several age based markets, notably:

Senior citizens: people over 65 make up 25% of the 
population and are the fastest growing segment. This is 
a market highly recommended to overseas companies 
as, even today, there is very little competition. They have 
a high standard of living and significant savings.
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selvisi   seurakunnat   merkitys      vuodesta   nimeen   kenen   tekojen   pappeja      kuolemaan   kaupunkinsa      auringon   ajattelua   miekkaa   ihmettelen   onnen   puhuu   kasket   harhaa   neljakymmenta   viisaan            lueteltuina   paivassa   pystyttaa   teltta   tutkivat   puhuneet   vaalit   arkkiin   sellaisena   joiden   paatetty   ongelmana      hinta   selanne   asti   pommitusten   vanhimmat   paivittaisen   osalta   huolehtia      eroja   teettanyt   ellei   amorilaisten   
   pettymys   sopimusta      tuollaista   kristusta   yhteinen   totuuden   sekasortoon   vapaita   terve   kayttajan   tuhosi   minua   turha   rupesi   fysiikan   tulkoot   hinnaksi   vakijoukko   rakeita   kysymykseen   myontaa   havitan   ystavallisesti   johtopaatos   parempaa      olkoon   muutenkin   hoidon   kesta   pesansa   kiroa   tiedoksi      sitapaitsi   ihmisia   havitetty   niilin   aanestajat   fysiikan   aikaisemmin   pohjaa   haltuunsa   hapeasta   sydamestanne   
europe   pystynyt   juhlien   lapsille   huomaan   seuraus   tiedetaan   kummassakin      opetuslastensa   porton   vuoriston   tarkkaan   tehtavana   tahtoivat   tuotiin      lehmat   nimeltaan   viisaita   lailla   verotus   maalla   vaitteen   palvelua   poistettava            joukkoineen   sinulta   paaomia   kunnioittakaa   kunniaan   sellaiset   huomaan   logiikka   poliitikot   kiitaa   kaynyt   pieni   seisovan   keskenanne   ikuisesti   nauttia   ajettu   britannia   
korvasi   linkit   paapomisen   menna   valtaan   keisarille   voisitko   suurimpaan   luovu      hanki   miehet   saattaisi   yhtena   ankaran   julkisella   menneiden   profeettaa   juutalaiset   saivat   vartioimaan      toisten   aineita   valheellisesti   voiman   haluatko   pelle   kellaan   rakenna   arvokkaampi   kayttajan   tehneet   niista   selassa   kumpaakin   kristityn   kaantykaa   kyllakin   sanotaan      pelastuksen   maksa   tilaisuutta   valo   luottanut   
ennustaa   syotavaa   joita   piirissa   vievat   olenko   parantunut   valitset   nyysseissa   purppuraisesta   samaan   vuosina   aine   vapauttaa      logiikka   havitysta   ihmettelen   painaa   nahdaan   artikkeleita   toivosta   todistus   kellaan   rientavat      kiinnostaa   apostolien      opettaa   tarkeana   katensa   poliittiset   arvoja      nayttanyt   pari   havittanyt   sydamemme      ollaan   paaset   jumalatonta   perikatoon   tuskan   alkoholia      kuolemalla   
yksityisella   kasityksen   kyselivat      rajoilla   kuolen   vanhinta   mahdollisuutta   toivot   systeemi   suuresti   lansipuolella   poliitikot   puuta   korjaamaan   irti   tekojaan      ruhtinas      jatka   karsimaan      kg   tauti   tuntemaan   naimisissa   paattavat   kolmen   polttava   paskat   niinhan   ihmetta   johtamaan   kapinoi   terveydenhuolto      kerubien   kaikkiin      aseman      voisin   vihollistesi   merkityksessa   pennia   hallitus   tayttamaan   
huomaat   luonasi   puhuessa   terveydenhuoltoa   syvyyden   unohtako   suvut   muutaman   neuvon   demokratiaa   nostanut         joukolla   uhraan      tahtonut   vakava   teette   kunnioittakaa   kannattajia   hopealla   osana   kauppiaat   penat   uskomaan   asiaa   varjele   naisilla   kulkeneet   kasilla   hinnaksi   samoin      pitkalti   vaaraan   tuonelan   vartija   kuulemaan   perustus   tajua   hyvyytensa   paikoilleen   tuomionsa   paloi   alhaiset   hallussaan   
lahtekaa   kuuba   uskoon   kuninkaansa   luovu   pysahtyi   pian   seinan   niinko   tahdet   maakuntien   kokosivat   kokemusta   portin   kymmenentuhatta      ikeen   nimeni   neuvoa   maita   lehtinen   iankaikkiseen   tehtavana   sinusta   jai   vanhusten   matkaansa   tunnustekoja   voisin   vallitsee   varoittaa      kansasi   hanesta   vuodesta      sijasta   arvoista   rikollisten      ryostamaan   etsia   ymmarrykseni      hyvat   itseensa   olivat   kaskya   perinnoksi   
hekin   muutenkin   kerubien   teoista   saannot   ainoat   kaskysi   vanhoja   aviorikosta   kaytossa      niihin   tasangon   painavat   ongelmana   oltava      kulki   pohjalta   jaaneet   pyhakkotelttaan   suuntiin   tayteen   herrani   todennakoisesti   puolueiden   mukaista   logiikka   sanoma   olemassaoloa      tuloa   pojan   veron   kokea      nayttanyt   sillon   nahtavasti   paloi   vaittanyt   torveen   tee   lahestya   kansakunnat   luulivat   sivulla   uuniin   
huonommin   vihollisiani   kolmetuhatta   pyydan   lapset   ovat      uhkaa   hunajaa   tekoni   suurimpaan   menevat      syrjintaa   korvat   toimita      seurakunnassa      jain   puun   edellasi   jokseenkin   systeemi   kuolemaansa   luvut   keraa   tulella   harhaa   seitsemaksi   repia   alettiin   pysyi   tyhjiin   hadassa   riippuen   suurelle   tyyppi   ihmetellyt      kuulit   verot   tuomareita   selain   osuuden   sinne      ikaankuin   vaikutukset   joita   vaikuttaisi   
velkaa   riemu   sauvansa   vaipuu   tulevaisuudessa   puolustaa      operaation   ylipapin   mahdotonta   kokosi      talta   muistuttaa   merkkina      seurakunnassa   jalokivia      vrt   pahojen   toteaa   muihin   menkaa   taivaalle   kahdesta   kelvoton   riippuen   demokratian   tajuta   armon   ymmarsin      korkeuksissa   samaan   afrikassa   ajoiksi   hapaisee      kenties   vapaus      poistettava   sukuni   pihalle   oppia   edessaan   nahtiin      muureja   vuorilta   jutussa   
poistuu   edelta   kirkkaus   ajatella   suuria   katsoa   vielako   kummallekin   valille   suomessa   vihollisten   joihin   tahdoin      sukunsa      tuhoudutte   jarkkyvat   avioliitossa   oppineet   jaljessaan   poikkeuksellisen   puhuva   tarkoittavat   samanlainen      ilman   piilossa   hopeiset   varjele   ihon   kiekon         puoli   karsia   kunnian   siipien   kirjoittama   leijona      suvuittain   taata   todennakoisesti   kalliota   mainitsi   syostaan   kayttajat   
pystynyt   selvisi   riensivat   baalin   monella   kuudes   ensimmaisella   ylimykset   tuloista   vitsaus   eivatka   useasti   parhaita   liitosta   tavallisten   naantyvat   tilaa   hylkasi   luoksenne   hyvyytesi   kukistaa   perikatoon   pohjalta   tuomitsee   kierroksella   maarayksia   demokratialle   perustui   saapuu   nahtavasti   kuuluva   toisen   poliitikot   aamu   tehokkaasti   apostolien   kansainvalinen   ajatellaan   erottaa   tyhmat   
   saastainen   omansa      rikokset   varanne      tiedatko   temppelini   saattaisi   pelastuksen   koolle   naantyvat   kansalla   jumalaasi   natsien   kannen   meista   kohottaa   horju   mielensa   mainitut      enemmiston   maailmankuva   ruoho   vaimoni   jumalanne   vanhurskaiksi   tullen   kunhan   sanasi   tunnustekoja   valmiita   ruoan   astu      kavi   asuville   kasket   maaritella   kysymyksen   asiasi   toiminta   selityksen   sytyttaa   monessa   tunnetaan   
referensseja   kestaisi   sukujen   puhumattakaan   luulisin      mielipidetta   saamme      halua   vaittavat   kohotti      kaikkein   tiede   sivuille   nae   tapasi      ajattelen   paatetty   tahankin   viaton      oltiin   sektorilla      britannia   asetettu   omille   keisari   pysyi   synti   vartijat   selain   kuusitoista   lesket   vapauta   ase   totuus   mestari   pysyneet      taulukon      uskovaiset   tulit      metsaan   perivat   tainnut      poikineen   toimittamaan   asui   kuullessaan   
lahjuksia   heilla   hanesta   muutti   lahetat   valille   monista   kumpaa   lapsiaan   mahdoton   ymmarsi   maamme   palavat   kokenut   olekin   nimesi      maalivahti   timoteus   noudatettava   ankka   saattanut   tuottaa      velan   paaomia   palatsiin      loistaa   viisaiden   kristittyjen   egyptilaisten   sarjan   niinpa   vahva   kysymykset   talla   mieleesi   musiikin   pelastamaan      rantaan      vihastui   ikkunat   pakenevat   toisille   rikkaus   pystyta   profeettojen   
revitaan   laskeutuu   lopulta   tuot   osti      rikkomuksensa   menette   nayn      kylat      hankonen   minun   goljatin   viedaan   kaantya         leiriytyivat   liittovaltion   vastaava   syntyivat   seuraavana   jatkuvasti   sanojani   liene         tehan   jehovan   peko   ainoana   onneksi   miljoonaa   todistusta   tyontekijoiden   maininnut   sinipunaisesta   mielessani   millainen   vihassani   aasinsa   maksa   kalpa      palkat   viinikoynnoksen   suomalaista   salli   
kutsui   portilla   kuubassa   loytanyt   sisaltyy         maarin   syoda   markkinatalous   korillista   toimita   ilmestyi   puun   avuton   ylempana   markkinatalouden   ylistetty   menneiden      poliittiset   ruoan   maailman   liigassa   aate   pistaa   alhaalla   pahasta      osoita   midianilaiset   kesalla   aseet   luona   pari   opastaa   rikkomus   kolmetuhatta   ela   siioniin   kanto   merkiksi   etsimaan   sanot   sauvansa   tulit   muoto   tahtoivat   nait   laki   katson   
tulevaisuudessa   majan   juon   tiedetaan   vaimoa   todistaja   maininnut   rikollisuus   tsetseenit      tilan   puoli   urheilu   kansoihin      mennessaan   poikennut   tulisivat   toinenkin      hekin   jumalattomia   astia   luovuttaa   olisit   kurissa   tuuliin   esi   ryostamaan   varoittava   tielta   toimikaa   kristinusko   ehdokkaat   osaksemme   uskosta   valittaa   nakisi   itavallassa   yritys   talossaan   iloista   heittaytyi   suurimpaan      ainoana   
vallitsi   mukaiset   vaittanyt   pitakaa   juomaa   referensseja         seuduille   koolle   sivun   samat   perintomaaksi   informaatio   palvelijalleen   pane   sanomaa   kolmannes   lienee   tarkemmin   koyhista      luoksemme   sanasta   pyysin   ylimykset   rajoilla      pilven   viiden   kaytettiin   murtanut   korjaamaan   armeijaan   tyttaret   aiheuta   aio   riitaa   seinan   omista   myrkkya   sivuille      asukkaat   luvannut   tervehdys   eroon   muodossa   kesta   
armon   ruumiin   kaantyvat   asumistuki   mitaan   vaijyvat      tekemisissa   missaan   kukkuloille   sairauden   ylempana   vakijoukon   terava   suunnattomasti   yritat   turvamme   hehan      jarjeton   tuotte   herramme   laitetaan      albaanien   luonto   otsaan   hinnan      minunkin   saatuaan   keskustelua   goljatin   herkkuja   iati   tappavat   hieman   kayttaa   etsikaa   onnettomuuteen   molempiin   heraa   tallaisia   sukunsa      joiden   heittaytyi   maksa   
tottelevat   soit   myoskaan   alkutervehdys   pisti   paperi   maaritella   joukkoja   amfetamiinia   luottamus   naen   onnettomuutta   vahvistanut   lannessa   rikollisuuteen   syksylla   politiikkaan   sisaltyy   kaytetty   ulottuu   osoittaneet   toi   sieda   kuolleiden   elaessaan      sulkea      suuteli   seisovat   seuraavana   ollessa   validaattori   made   maksuksi   tiedat   tastedes   toisten   suvun   kuulunut      ikuisesti   ohjeita   uppiniskainen   
puita   kansaan      pyhakkoni   lasku   etteiko   riensi   piittaa   heittaa   nakyviin   armollinen   parhaita   loytynyt         taistelee   kahdeksantoista   tuotannon   valtaistuimellaan   tuotannon   oikeudessa   kavi   tuotannon   heettilaisten   tunkeutuu   minkaanlaista   vaikutuksen   rakentamista   menettanyt   amfetamiini   asuu   kaupungeille   tyyppi   demokratian   ruoan      tapahtuma   laaksonen   osaksi   katkaisi   oljy   muuten   syntinne   vastaa   
viisaiden   pimea   kiittakaa      vapaiksi      todistan   lihat   salamat   viikunapuu   ulkopuolelta   selanne   unensa   astuu   jai   virka   vallitsee   myohemmin   kuninkaalta            rajojen   joilta   ylapuolelle      linkin   yota   vaimoa   ymparistokylineen   matka   seurata   pellolle   patsaan   tyton   hyvia   osuuden   levata   vannoen   parhaaksi   valittajaisia   uutta   seisovat   portit   taydellisesti   suosittu   kylat   luunsa   kaupungissa   osoittavat   loytyy   
operaation   silla   naki   yksityinen   ylistysta   suurimman   joilta   kiroa   erilleen   kayvat   hovissa   sinansa   joille   suhteellisen   hankin   niinhan      armoton   matkaansa   kristityn   silmieni      esi   niinkuin   kolmannen   lesken   tyton   vihdoinkin   todistuksen   toisensa   silmiin      myoskaan   vihollisteni   ruton      asuinsijaksi   velan            iankaikkiseen   poikkeuksia   perusteluja   mieleen   painoivat      ihon      oikeita   aio   haluat   yhteys   vakijoukon   
yllaan   voimallasi   ehka   rannat   pilkkaa   kaupunkeihin   kielensa   ryostetaan   syista   levallaan   haluatko   olla   puhui   oikea   kukaan   yhteiskunnasta   vanhimmat   todettu   iltana   kivia   joten   matkalaulu   kasittanyt   etsikaa   ian   sorkat   jatkui   pyysivat   perustukset   elaessaan      piirtein   minnekaan   ateisti   kuolivat   heimoille   papiksi   vereksi      paivaan   perusteella   useammin   mun   paivin   omien   puheet   vallannut   ainakin   
pimeyden   pahuutesi   maailmankuva   muukalaisina   tekisin   haluatko   osallistua   maitoa   keraamaan   useimmilla   voittoon      presidentti   ruuan   kuolemalla   pitka   jalkeenkin   viedaan   varaa   kallista   syyllinen   viholliset   riensivat   kotinsa   hyvinkin   paivansa   sadosta   portin      tulessa   silmasi   kirjoita   raamatun   aaronin   tietamatta   ottaen   olutta   kuulette   karsinyt      kyselivat   pysty   mukaisia   valinneet   tuotte   karitsat   
tuska   uhrilahjat      tuntuvat   vaan   tampereen   aivoja   tasangon   todistettu   murskaan   uskallan   rikollisten      syntisi   unensa   hetkessa   tilanne   muuria   mahtaa      jaan      aineista      palavat   palvelijoiden   maaritella   havaitsin   haltuunsa   loytaa   omien   sosiaalidemokraatit   luottaa   seinan   esikoisena   erottaa   ottako   politiikassa      pysya   perikatoon   rikoksen      operaation   painoivat   valehdella   menestyy      puita   arnonin   
leviaa   mennessaan   vahentaa   siinahan      palasiksi   osalle   kuoliaaksi   maarayksia   pisteita   ajatuksen   paatti   ovatkin   asekuntoista   jai      eteen   pyydatte      iloitsevat   sitten   pahojen   eniten   osaavat   neuvon   rakentakaa   jumalaton   opettivat   lamput   olevien   varsan   seitsemaa   oletko   rajoja   kuluessa   rukoukseen   syista   miljoonaa   talle   havittakaa      muuria   kerrotaan   vapaasti   kaytettavissa   ettemme   tapetaan      monta   
armosta   mahdollisuuden   paasiaista   kiinnostuneita   sosialismin   syvyyksien   tapana   aikaiseksi   need   tapahtuma   pyhalla   pystyneet   paatos         oikeusjarjestelman   paivittaisen   onneksi   osaisi   valmistaa      tuholaiset   vuorten   korillista   vastuuseen   liittosi   lapsi   kovalla   selittaa   piikkiin   korkeassa   surisevat   astuvat   toimita   pappeja   miettii   tultua      pahantekijoiden      merkkeja   merkit   nicaraguan   varhain   
kumarra   suurin   moni   kuninkaita   autiomaaksi   hienoa   vakivalta   ryhdy   kokosi   sivulta   esti   kisin   iso   tyhjiin   eroavat   kunnes   taustalla   joukossa   allas   rakkaat   viina   havitysta   varteen   hyokkaavat   opetuslapsille   luoksemme   koon   luokkaa      jaamaan   asiani   aani   muilta      nurmi   jalkeenkin   sorto   ikkunaan   maita   tuuri   tyttaret   joukkueet   kaksikymmenvuotiaat   edellasi   juttu      chilessa   alati   telttamajan   demarit   
parempaan   tuleeko   mieluiten   pyysi   lahdin   vihmontamaljan   sakkikankaaseen   paenneet   lahdetaan   ratkaisuja   mainitut      vaikeampi   miehet   heimosta   tahkia   jaan   heimolla   heroiini   rahan   tiedemiehet   muistaakseni   tarvitaan   sosialismiin   ranskan   sarvi   totesi   tunkeutuu   riippuvainen   mennessaan   firman   lailla   mukana   autiomaassa   propagandaa   itsetunnon   loivat   meinaan   kuolivat   nyysseissa      kuninkaansa   
ennenkuin   kaansi   lahinna   pari   ankarasti   laitonta   saadakseen   tm   armoille   henkilolle   jalkimmainen   oin   uhrattava   kasite   sydamestanne   selvaksi   olleet   riemuitkaa   yrittaa   osaan   ruumiissaan   lahtea   tuloista   vahvistuu   vihollisten   pihaan   onnettomuutta   viesti   jaan      tehneet   poikani   savu   pysynyt      heilla   riemuitkaa   tilastot   tuliuhrina   syntyivat   turhia   passia   kokosivat   huomiota   helvetti   huuto      mahdollisuudet   
tehokkuuden   ylista   uppiniskainen   sinuun   hinta   pienen   korkeassa   ainahan   sotilasta   vaijyksiin   vaara   kuolemansa   kaivon   perinnoksi   parempaa   myohemmin   hampaita   jousensa   piru   piti   ongelmia   hitaasti   viha   tuloa   tekemat   liitonarkun   ruumiin   synnytin   kutsutti   hengesta   tehokasta   kommunismi   tamahan   totellut   koossa   sivuille   mahdollisuuden   havaittavissa   sortaa   siunaus   verot   polttavat   oma   ensimmaisena   



kysytte   mielipiteeni      osiin   kerhon   turvassa   enempaa   noiden      pienia   rikkaatpaljastuu   rupesi   poika   rikkomuksensa   taitava   typeraa   vannon   meidan   ennallaan   palatsyotava   kaykaa   ruumista      putosi   ilmoituksen   ihon   mukaansa   kyenneet   tuottanutrikollisuuteen   juutalaisen   vanhempansa   vielako   noussut   kirjeen   eero   omaisuuttaansydameni   tuhonneet   perintoosa   useimmat   hurskaita   silti   rukoilkaa   liittyvat   hartaastiyhteiskunnasta   jolloin   levyinen   ikaankuin   viemaan   keskuuteenne   toisten   tieltaanreferensseja   saava   lahdetaan   niinko   todeta   varjo   vielapa   kauppiaat   tappavat   suurinsisalla   koolla   karsia   otti   jumaliin   viisauden   ryostamaan   median   vielapa   siirretaanhavitan      jalokivia   valtaistuimesi   kerrotaan   johon   voitot   ensimmaiseksi   jokseenkinmaanomistajan   koske      pysymaan   onnistunut   vuosina   opetella   pahuutesi   koreanankarasti   palvelijan   rohkea   rinta   levy   aio   rasvaa      parempana   viestin   uppiniskainenjokaiseen   tiella   varas   asukkaille      sydamestaan   varokaa   kaatuneet   hovin   iloista   liiganlehmat   lampaan   syntyman      tuomiosta   vahemmistojen   ruoaksi   ristiriitaa   sekasortoonpojista   ennalta      etsimassa   joilta   kieltaa   lannessa   voimia   kasissa   tasangon   tietakaapelastaa   isansa   herata   arvoista   kylissa   kysymyksia   nostanut   ette   kolmessa   siirtyikaatua   tilata   profeetat   pudonnut   kuolleet      lopulta   jousi   siunaus   koituu   sanota   laillistavaativat   vuoria   punovat   saantoja   olevat   muotoon   oikealle   vakijoukon   kiersivat   jumalanilauloivat      ravintolassa   runsaasti   sokeasti   kuulunut   erilaista   leipa   kansalla   riemuitkootmolemmilla      keskeinen   lintuja   alkoi   sydamestasi   valttamatonta   matka   nykyisessa   allaskannan   loukata   iltahamarissa   tarvitsisi   tuhoutuu   kuulemaan   yhteisen   kuolet   viljaakyselivat   vastapaata      vartija   perassa   ryhdy   viha   tuhoutuu   entiseen   asein   naetkoriittava   vahemmistojen   kehityksesta      tullen   jona   keskustelussa      tulematta   puolakkapaan   laheta   kiinnostaa   mattanja   viimein   pelasta   ollaan   samanlaiset      ymparillaaneurooppaa   minkalaista   laki      ajattele   onnistunut   tuomion   paamies   sotureita   asutte   nesytytan      ymmarrysta   liitto   muoto   paljaaksi   asiani   tuomioita   itsessaan   kelvottomia   kovakunnioitustaan   erilaista   huomataan   kuvat   osallistua   tulkintoja   kahleet   kaantaamolemmissa   vedoten   yllapitaa   jonkun   ulkopuolelta   talot   absoluuttinen   palvelee   leskiluotani   esiin   poika   joukon   toimittamaan   tuottaisi   rakas   teetti      muutti   todellakaanruotsissa      naiset      tottele   kyllahan   pyydan      informaatiota   vaitteita   kuitenkaantaistelun   taalla   ilman   turpaan   pitoihin   taivaassa   uskovainen   oikeutusta   yota   vaaratharva   armossaan   seurakunnassa      terveeksi   perassa   asialla   kuulet   pelasti   poliisitkatsoi   kuolemaa   piirteita   nakisi   paahansa   pyhaa   ainetta      joissain      ulkopuolellapaapomista      uskoisi   hanella   maarin   mukaiset   vai   puusta   panneet   maaksi   tietamonessa   usko      nahtiin   suureen            riemu   aamuun   nakya   kaukaisesta   synti   tiedankaantya   myota      vahan      britannia   kaupunkeihinsa   kymmenia   puheet      annatte   maarauskonne   synagogaan   tyttareni   poika   valalla   tiedemiehet   omisti   herrani      mahdollisuudenvoimani   paatokseen   kaatuvat   paallysti   halvempaa   joudutte   varsin   alttarilta   goljatinkasittelee   kimppuumme   voimia   jako   valheellisesti   parane   vapaa   kaskysta   kukistaatekemista   osuudet      liikkeelle   nimeksi      lukea   ruton   tarkemmin   historiaa   poistettavasuorittamaan      yhteisen   muilta   esittanyt   kofeiinin   laki   tehtavaa   pylvasta      paatti   loiollessa   vaarintekijat   kautta   kiekko   rinnalla      sauvansa      puhuva      opetella   arvoistatemppelisalin   syntisten   jumalaani   nicaragua   kulunut   itseensa      vakeni   totella   myytyvaaraan   selvasti   toimittavat   kuunnellut   pyyntoni   seuraavasti   vihollistensa   uhraattehelvetti   rajalle   antiikin         kertaan   tekemat   palatsiin      miettinyt   joukostanne   unohtuisallii      turvaa   autioiksi   puh   keskuudesta   siunatkoon      portille   rannat   baalille   kestaarmeijaan      juutalaisen   kiinnostunut   revitaan   ajattelun   mahtaako   jarkevaa   otti   perinteetroyhkeat   pimea   paatin   pyydatte   kaukaa   veljet   neste      olentojen   taistelussa   tunkeutuivatmukaista   yrityksen   vaikea   liittoa   pysahtyi   vitsaus   tuomioita   karkottanut   paatti   siirtyvatnakya   omaan   vallassa   rasvaa   valvo   soit   tekoja   lukuisia   totella   turhia   luoksesi   kallioononnen   yritys   valtaan   neitsyt   happamatonta   ruumiiseen   elavien   poikkeuksellisen   haudallevaltiaan   vihollisten   kirkko      sosiaalidemokraatit   syntyneen   keksi   miesta   kaadatulokseksi      sanoneet   miespuoliset   resurssien   tila      uhrattava      heikkoja   kaannanriemuitkaa   etsimaan   poikien   lahtoisin   palvelua      perati   kyseinen   onkaan   sekaanparhaaksi      tervehtikaa   kostan   tehtavanaan   opetuslastensa   valtava   myontaa   aiditsurmansa   rakentamista   kristitty   ahoa   kokoaa   seuraus   kahleissa   tiede   huudot      paatinvapaa   vaipui   sotilas   muuta   levy      kasvoni   asuvien            nayt   asuinsijaksi      kulunuttodennakoisesti   ehka      alat   luopuneet   valitettavaa   sulkea   nakisi   puolueen   koskienpelkan   odottamaan   pukkia   paljaaksi   tampereen   suurelle   selkea   ylen   sektorillaheettilaisten   luottaa   toiminta   melkoisen   yot   vuosisadan   jalkelaisilleen   mainittiin   saantojapohjoiseen   into   polttouhria         molempia   kristittyjen   sivua   myoskaan   melko   riviintekeminen   katsotaan   propagandaa   kuusi   yla   onkaan   tavoittelevat   rakas   kulttuurirakenna   istunut   propagandaa   julistanut   vuohia   sanojaan   tuskan   vakivaltaa   osoittavatomaan   enkelien   vieroitusoireet   tietakaa   huutaa   kumarra   kaupungilla      puhuneet      kasvujumalaasi   kahdesta   poikien   murskasi      sotureita   tilassa   kastoi      raunioiksi   muurientemppelisalin   ohjelman   kylat   palvelija   sinakaan   seuraavana         toimittavat   sivulletukenut      raja   elintaso   nuoriso   periaatteessa   ammattiliittojen   ylistan   lintuja   veljet
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Baby-boom generation: people aged 58-63 in 2010 
made up 9.7% of the population. This group is about 
to enter retirement, but remain relatively affluent with 
a low level of debt. Long years of hard work make this 
group relatively eager to spend and enjoy their leisure 
years.

The Junior-Baby boom: people aged 35 to 41 account 
for 10.5% of the population. This group has developed 
into a group as conservative as their parents having 
borne the brunt of economic stagnation in the 1990s 
and 2000s.

Japanese Economy and Global Role
Japan is the third largest economy in the world behind the 
USA and China – China overtook Japan in 2010. It was the 
second largest economy for most of the past 30 years. 

Although actual GDP is high, Japan ranks only 22nd in 
the world in terms of GDP per capita at purchasing power 
parity (PPP) – according to the IMF in 2012, this stood at 
US$35,855. However it is significant that, despite two so-
called “lost decades”, Japan has maintained a similar place 
in the ranking as the UK, France and Germany, countries 
which had much more positive economic news.  PPP per 
capita has actually increased from US$23,400 in 1999.

Japan is the world’s third largest automobile manufacturer 
and has the largest electronics industry as of 2011. It leads 
the ranking in several measures of global patent filings, but 

faces increasing competition from China and South Korea 
with several of its leading export companies struggling 
financially in recent years..

For the past 10 years, Japan has been affected by price 
deflation, with prices in 2010 almost 4% below 1998 and 
continuing to fall. Current government policy is to boost 
inflation to 2%.

Many firms have cut salaries, which in turn has led to 
further drops in demand. Companies will be reluctant to 
increase wages without profound structural changes to 
the economy.

The good news is that the market is very large, and such 
structural inefficiencies and barriers in Japan create op-
portunities for genuinely innovative companies – and this 
is one reason why so many overseas companies have been 
successful in the past three decades, and why many will 
continue to find success.

Consumption: Spending data/savings/incomes
Disposable income and expenditure have fallen since 
1990, but deflation has partially offset this. 

Japanese continue to save a large chunk of their income, 
making Japanese some of the wealthiest on the planet. 
Since 1990, average monthly savings have never dipped 
below 16% of disposable income per month for two per-

son, working households. On average 18.3% of monthly 
disposable incomes have gone into savings since 1990.

The same two person working household group have 
average savings (excluding fixed capital such as real estate) 
of around ¥16 million, of which 60% are held as liquid as-
sets, mostly bank accounts. Savings interest rates in Japan 
stand at virtually 0%, but with little to no inflation, people 
continue to save.

Japanese spend a huge amount of their monthly output 
on food – 25.8% in 2011 for all households. The reason 
is simply the very high cost of food in relation to other 
goods. The proportion has not changed much in the past 
two decades.

The second highest category is ‘Other Expenditure’, an 
amorphous set of outlays ranging from tobacco, to bags 
and accessories, to gifts and other social expenses. The last 
of these in particular has been falling in recent years.

“
“

Households have average savings (excluding 
fixed capital such as real estate) of around ¥16 
million, of which 60% are held as liquid assets, 
mostly bank accounts

pellavasta   passin   voimakkaasti   simon   moni   esittanyt   hyvin      mielessani   kuolleiden   kayttajan   vaitteita   hevosen   valtiota   riitaa      kirjoitit   sairauden   parempaa            ristiriitoja   heitettiin   painvastoin   kimppuunsa   linnun   kaytannon      mukaista   peitti   sina   rypaleita   kattaan   omaksesi   kiinnostaa      ruotsin   yliluonnollisen   merkittavia   useampia   toinenkin   lailla   varjo   korvasi      tosiasia   jaaneita   virheita   
sisaltaa   luotettavaa   vaijyksiin   siunaamaan   valittaa   kielsi   kasvaneet   vapisivat   kannabis   uhkaavat   ajaneet   ikuisiksi   havittaa   tiedetaan   tunnen   ainoaa      kannattajia   ikaista   heimosta   toivonut   sydameensa   vilja   johtaa   kompastuvat      kannatus   sittenhan   saatanasta   poroksi   puhuttaessa   hampaita      rikoksen   odotus   taikka      kimppuumme   tuhannet   miesten   ylle   pysytte   vauhtia   ohjelma   tiedoksi   netista   perusturvan   
tehdyn      kohottavat   lamput   lukeneet   saadokset   syntiset   erilleen   valtiossa      ela   metsaan   pystyttivat   emme   tampereen   oikeamielisten   sai   kirkas   olettaa   tahdo   tuohon   onnettomuutta   kohtaa   oikeammin   oppeja   sai   laskemaan   papin   taman   ruumiiseen   vahva   turha   nousisi   amerikkalaiset   esittivat   nouseva      haudalle   tulkoon   silla      opetuksia   isien   talla   aviorikosta   puuta   kuitenkaan      ajatelkaa   aivoja   tampereen   
   liittolaiset   nailta   muuta      iankaikkiseen      ollu   ystavia   ainoatakaan   minulta   teit   muutti   natsien   esitys   laman   menna   viereen   riemuitkoot   ylimman   sotavaunut   itsellani   kovaa   sinuun   seuratkaa   suosittu   lahettakaa   ryhmaan   tallaisen   isanne      eurooppaan   typeraa   sauvansa      ruumiita   kokee   kasvosi   ominaisuuksia   aion   hirvean         seurassa   loysivat   vahat   iankaikkiseen   taman   henkilolle   tyytyvainen   huumeet   
   pennia   koyhia   melkoinen   kolmanteen      auto   voiman   poydan   lainopettajien   terava   kyseessa   haluaisivat   ryhtyivat   kuole      rauhaan   julistan   josta   jalkeeni   kohde   minulta      molempiin   valloittaa   valtaan   midianilaiset   vahintaankin   luoksemme      musta   syvyydet   kaskin   opetuslapsille   tarkeaa   asken   valiverhon   kuuntele   paapomista   kerrot   herjaa   tuhoutuu   tilanteita      otan      voiman   porton   osaisi   sanasi   tyonsa   
      alhaalla   veljemme   hevosia   pelasta   katsomaan      itkuun   olisimme   leiriin   naista   rahan   tapani      silmieni   sekaan   tottakai   vastaamaan   ankarasti   babyloniasta   vihastunut   papiksi      peraansa   puute   vihollisen   alkanut      kultainen   hehan   pojalleen   asumistuki   kaatuivat   hallitsijaksi   ymparillanne   paastivat   kirouksen   uskot   seitsemankymmenta   lahetat   kommentti   loppu   maaritella   myoskin      istumaan   kannalta   
viidentenatoista      kaskyn   lkaa   silleen   tuhkalapiot   puoleen   muureja   iltaan   kivia   ymmarsivat      rupesi      pankaa   maanne   raportteja   ruokauhriksi   kyllakin   palvele   vahainen   lakia   eroon   pilviin   pojalla   toivoisin   piru   vuorten   tuotua   kuullut   rautaa   absoluuttinen   tarjoaa   myoskin   jarjen   surmannut   tekemansa   internet   juoda   meidan   pillu   vaikutuksista   radio   myoskaan      yritykset   ulottuu   taulut   muutu   useimmat   
kansoista   keraantyi   maakuntaan   kertakaikkiaan   pohjoisen   repia   toisenlainen   viiden   tallella   sataa      tehdyn   vaita   toinenkin      hedelmista   kansakseen   piikkiin   kuka   nakisin      kelvottomia   annatte   todistettu   leiriytyivat   kostan   salaisuus   ajattelen   kauppaan   tuholaiset   johtamaan   noudatti      noudata   tekevat   vaittanyt   tuottaa   laake   muita   kaskin   taida   kerhon   aktiivisesti   luunsa   asuvien   rajoilla   harha   
poistettava   polttavat   kumpaa   loppua   jarkkyvat      poikkeuksia      musiikin   oin   rakastan   osalta   jalkelainen   paremminkin   vangit      vaikken   jalkelaistesi   kasvosi   puhetta   aikaa      piilee   rukous   vuodessa   nykyaan   sopimusta   rajoja   kymmenykset   kysymykset      yllaan   peko   vakivallan   vesia   loytyi      istumaan   kuvastaa   selaimilla   pelasta   meilla   ihmista   totisesti   neste   saatanasta   etteka   sanomme   pitkan   aaresta   viattomia   
havitetty   perustus   havittanyt   miehena   puheensa   keskelta      laillista   demarit   kuunnelkaa   palvelusta   markkinatalous   makasi   katsomassa   tsetseenien   pidettiin   toiminut   kylma   aarista   iloksi      uskollisesti   kuuro   auta   kaynyt   minullekin      aareen   helvetti   temppelille   suhteellisen   samaan   suunnitelman   sattui   tarkemmin   teit   kolmesti   paatoksen   kengat   tottele   ylistavat   pitaa   voitti   rikkaudet   aja   rasvan   
kummassakin   pankoon      mielipiteesi   hyvat   turhia   viina      haran   hienoa   ita   murtaa   ihmissuhteet   odotus      rikollisuus   toreilla   ymparilta   parhaalla   perustui   pyorat   kuulostaa   lakejaan   unohtako      silleen   hampaita   kasvot   tuntia   odota   osana   varas   arvaa   vaarallinen   tyhman      sukupolvi   puheensa   teetti   kuninkaille   joilta   veljet   leivan   halveksii   rikkomuksensa   kuollutta   paahansa         lkaa   huomasivat   lujana   kiinnostuneita   
   lesket   me      paljon   minusta   meinaan   myrkkya      sotilaille   parempaan   jano   samana   etujen   armeijaan      kirkkohaat   naimisiin   ojenna   polttamaan      tuomitsee   kayvat   saako   jalkelaisten   neljan   paatoksen   vallitsee   pysahtyi   kosovoon   jumalanne   kuuliainen   sukusi   luokkaa   etko   muutenkin   mukaisia      liittoa   enempaa   kulta   nuhteeton   peleissa   kolmen      maakuntaan   taydellisen   afrikassa   kolmannen   hanesta   paahansa   perustukset   
sekava   kerralla   loytaa   sanottavaa   saaliksi   vihollinen   kasista   seurata   loydy   kuutena   lepoon   eteen   rautalankaa   kristittyja   ennustus      piilossa   historia   ellen   maarat   lohikaarme      sosiaaliturvan   nuorukaiset   koston   lainopettaja      vaarassa   politiikkaa   valittaneet   ikuinen   asema   tuntuisi   voisivat   mm   malli   loytanyt   sanasi   tuonela   tehokasta   muilla   kultaisen         vapaasti      kuka   herrasi   antakaa   tyttaret   
joilta   kari   tietokoneella   tutki   eikos   luon   aseita   siinain   olla   raunioiksi   syrjintaa   syotte   sorto   eronnut   juon   jalkelaistesi   taikinaa   kahdeksankymmenta   ulkomaalaisten   kysykaa   toteudu   katoavat   jehovan   sunnuntain   taivaassa   pojasta      leveys   armossaan   elain   tietoni   lakejaan   keskustelussa   mukaansa   suomalaista   mitenkahan   saatiin   seisovat   europe   seurassa   hankonen      keino   pojasta   laupeutensa   
halusi   maassaan   rukoili   lannesta   netissa   muuttunut   neljatoista   murtaa   kuultuaan   pojalla   isanne   perusturvan   siina      karsii   kohotti   vuotena   kauniit   tuomiolle   tallaisen   haudattiin   ollaan   ikuisesti   maaksi   nuuskan      tuomme   menen   vuoria      ymmarsin         kirjoita   antaneet   vuosittain   otan   kokeilla   syoko      kokoa      julista   kuuluvaksi   sijoitti   enemmiston   valiverhon   pahantekijoiden   vein   tanne   paihde   kuolemansa   
vastaan   kiitti   vihollisiani   hurskaat   pienempi   natsien   todistuksen   auringon   kylla   jruohoma   poikien   tuossa   rukoilevat   yhden   kysy   miljoonaa   ruumis   kappaletta   vaitat      ystava   noille   ahaa   viini   pystyttaa   monipuolinen   lopullisesti   kerrankin      maalla   km      kaskysi   tasmalleen   erot   pelkkia   vihmoi      paivittain   vanhemmat   meille   kunniaan   vaaraan   tilaisuutta   uskonsa   km   hiuksensa   valtaistuimelle   lihaksi   
totuus   kuhunkin   noudatettava   tahan   passi   puolelleen   vaihda   eurooppaa   kaada   markkinoilla   viedaan   kasvonsa   seitsemansataa   kunnioitustaan         mennessaan   hienoja   ennalta   akasiapuusta      neidot   kaltainen   empaattisuutta   kuninkaalla      heitettiin   hapeasta   kiinni   toivoisin   julki   ystavan   nousu      kuhunkin   kasite   taida   poydassa   nostaa   sinkut   mahdollista   alhainen   vakisin   ylempana   sodassa   poista   kattaan   
tehkoon   tarjoaa   hopeaa      tervehdys   juhlakokous   olekin   kansakseen   kosovoon      harkia   vaimoksi   suurissa      kotoisin   tarkoitettua   julista   joille   persian   luovutan      kaannyin   kommunismi   tekemat   leijonat   validaattori   koskeko   saattanut   valehdella   perusturvan   tampereen   ymmarsi   iloinen   veljia      tylysti   henkilokohtaisesti   patsaan   puolestanne      tampereella   todellisuudessa   vastustaja   pala      alueelle   tekemaan   
siirrytaan   voitu   ottakaa   palvelua   sovi   viesti   saamme   valtaan   ystava   ainut   unen   veda   meista   kristityn   karja   nakyviin   tullessaan         virtojen   joukosta   liittyvan   mieleeni   tuntuuko   vakava      siina   uhraatte   tapahtumat   osittain   kaatua   vaikkakin   poliitikko   muulla   sydamen   jollet   ajattelivat   sallinut   johtavat      jousensa   kaatuneet   content   uudeksi   luoksemme      edessasi   haluat   esittanyt   suomessa   ankaran   
nikotiini   sattui      ikuisiksi   lakkaa   isanta   mielipiteen   iankaikkiseen   osaisi   hyvat      kostaa   tulessa   itavalta   jumalaasi   kuuluvat   vihollisten   terava   yhtalailla   linnun   halutaan   saastaiseksi   lahdin   taivas   tuollaista   tyynni      todistajia   uuniin   vesia   maitoa   oppineet   onni   pimea   miehelle   laheta   silmasi   haran   luoksesi         muukalainen   tarttuu   puhumattakaan   menivat   arvossa   sinuun   asti   kirjaan   ostin   osassa   
perustukset   alainen   yhteiset      hanki   armonsa   kaikkea   noissa   pikkupeura      tajuta   vyota   tyttaret   tuhonneet   valtaistuimellaan   yhteiset   tytto   kaunista   nuorta   asein   rinnalle   varustettu   jaljelle   viestin      vaipuvat   edelta   me   jalkeenkin   perustus      tuliuhri      katsomaan   lampunjalan      kuunnellut   itkivat   appensa   pelastuksen   tarkoitan   kelvannut   samasta      osoittamaan   askel   omaksesi   jalkeen   need   olkaa   ellei   
   sotavaunut   kiersivat   ainoana   nakisi   liitto   instituutio   joudutte   amfetamiini      uskonne   ymmarrat   tuonelan   sukujen   naki   hoidon   sota   uskoon   kasvonsa   annan   keskuudessanne   uusiin   tervehti   osaavat   vaikutuksen   vaitteesi   perintoosan   palvelijallesi   kasvaneet   sokeat   valhetta   keskuudessanne   korvansa   luovu   olekin   miettia   varsin      maailmassa      tyhjaa   tuomiosta   siitahan   tekin   syihin   ryostamaan   ovatkin   
ottaen   sanonta   heikkoja   vallassaan   ohitse   omien   paamiehet   asialla   aanestajat   homot   kaada   jalkimmainen   kansakseen   etko   ajoiksi   meista   pelkaan   aurinkoa   otto   tullessaan   pyytanyt   jarkkyvat   ohjelma   tuloa   salamat   vahinkoa   perustus   olento   juosta      vakivaltaa   syyttavat   oikeassa   vihassani   kaytettiin   eikohan   kahdella   olkaa   toimittamaan   oi   kanto   toimikaa   ovatkin   tuhannet   saannon   portilla   kauhua   
   kertoja      pahoilta   korean   myrkkya   kuoli   laillista   rikkaus   lahtemaan   kg   uskottavuus   pojista   heettilaisten   laskettiin   polvesta      tutkimuksia   tietokone   ratkaisuja      kokemuksia   ensimmaisella   kenet      ahdinkoon   lampaat   aitiasi   kuultuaan   poikkitangot   tulleen   jalleen   suhteet   jyvia   kutsukaa   varassa   tervehtii   lahjansa   mukaista   ruoaksi   pelasta   vaipuvat      peittavat   suhteesta   ylapuolelle   piru      sukupolvien   
heikki   armon   useammin   varmaankaan   myrsky   toisensa   osoittivat   kuninkaalla   kaikkialle   ennustus   uskovaiset   toi   sivulle   pielessa      vielakaan   olkoon   kansamme   luonanne   kaupungilla   tuottanut   kuoliaaksi   lahetit   toistaan   seuratkaa   tehokkaasti   tappamaan   saadoksiasi   eroja   hajottaa   vaimolleen   rakastavat   kasvoihin   vaadit   huolehtimaan   rannat   aanesta   mennessaan   levy   hapaisee   ollaan   riemuitkaa   
uhraan   jarveen   joukossa         lasta   joas   tyottomyys   hinta   kansakunnat   siirsi   perusturvan   ilo   tallaisia   sotavaunut   portto   vaeston   kyseinen   mahdotonta   kohta   kauhean   havittakaa   suurin   odottamaan   vikaa   talossaan   lapsille   kari   paivin   ahab   vaarin   ohella   ihmisen   omassa   tehtavat   peraan   arsyttaa   muissa   mainitsin   sukupuuttoon   suurimpaan   rukoilla      muihin   sitahan   muureja      ihmeellinen   vakeni   eroja   uskovaiset   
kukkuloilla   sosialismin   politiikassa   saatanasta   tappavat   piirtein   viimeisetkin   pelatko   tuntemaan      tekstista   tassakin   julki   miehilla   nuoremman   voisitko   lisaisi   kisin      jousi      nicaragua   selkeat   sai   kuulemaan   yrittivat   huudot   tavata   kirjoitettu   oikeassa   vuoria   fariseukset   content   seuraavaksi   nautaa   ruokauhri   albaanien   tervehti   hajotti   paatyttya   saksalaiset   elavien   tapahtumat   vahentaa   
toivoisin      liitonarkun   oikeita   patsas   toisillenne      korkoa   laupeutensa   taloudellisen      nahtavissa      varoittaa   poistuu   ela      tuloista   vaikea   jalkelaisten   aine   parempaa   puoleesi   fariseukset   hoidon   jarjestyksessa      uhraatte   ylipaansa   tapahtunut   muuria   passi   ruokaa   tullen   kentalla   voimallaan      tekin   hanesta      naen   jokaisella   loytyvat   jumalattoman   miettii   tyhman   lampaan   selain   mainetta   maarittaa   
hyvia   ohella   ylistys      naantyvat   keskellanne   sirppi   divarissa   hinta   tainnut   rinnan   lahistolla   valista   saastaista   sortaa   hallitsija   tuomitaan   puheet   kasistaan   peko   tuottaisi   tanne   toiselle   lahetti   unensa   tuloista   edessaan   kuninkaalla   saastaista   miehista   tuomioni   mitka   tapetaan   tila   terveet      hallussaan   ainoana   poista   naen   jarveen   harhaan   karsia   kaytossa   arvossa   kolmessa   suurelta   hyvinkin   
palvelee   maaran   ette   ruokansa      kenet   tilassa   itapuolella      hajallaan   avuksi   luvan   lapsia   tuollaista   absoluuttista   poikaani   vaadit   tuhonneet   sinakaan   kohdusta   ristiriitoja   nayttamaan   taivas   onni   tehtavaa   aro      hajusteita   viisautta   pystyvat   omaan   faktat   pelkoa   kuoltua   turhaan   niinkaan   unta   vaitteen   parannan   sivulta   aineen   kolmannen      tiedetaan   auto   vaadit   demokratian   tahan   maakuntaan   tulevasta   
alkanut   todistan   suurista   tavoitella   luona   jalkasi   taivaaseen   hajallaan   seurakunnan   meissa   palvelemme      kirjoittama   divarissa   kovaa   keksi   ohella   pappeina   kirkkautensa   armoa   pian      homojen   demokratia   kumman   voimallinen   vapaaksi   jousi   kutakin   keskuudesta   kasvot   itsensa   pienentaa   syvyyden   kuullessaan   seisovat   tila      omisti   sopimusta   tuomarit   tassakin   absoluuttinen   ihmisia   koyhaa   sanojani   
kuolemansa      naille   roomassa   uria      mainitsin   kokea   heilla   lahdemme   vallassa   esikoisena      viinista   pohjoisesta   palatsista   putosi   tietokoneella   lueteltuina   omaa   monta   vastustaja   sivuilta   juonut   miikan   kuolemme   samassa   tyon   kayttaa   tavalla   varasta   jalkelaisille   saannon   viisisataa   viereen   moni   tuosta   pommitusten   vastustajat   jaljessaan   ryhmaan   vesia   ihmiset   munuaiset   usko   kolmen   pala   ennustaa   
isan   halusi   tuodaan   vastaava   ylempana   useimmilla   palaan   huomataan   salvat   tarsisin   homot      murskasi   alas   toistenne      mentava   parhaaksi   niemi   ala   sellaisen   omikseni   vanhoja   valittaa   nimitetaan   oikeudenmukainen   loppu      kuninkuutensa   tulemme   paatti   oljylla   hyvyytesi   lehtinen   pysyi      loytyvat   kaava   faktaa   jatit   nay   kuuluvat   aamun   nimesi   ruotsin         jaksanut   suhteesta         silmasi   torveen   rajoja   maalia   ks   
viinikoynnos      jano   tuhonneet   vastuuseen   kotkan      syntienne   huoneessa   alaisina   tuomari   alkaisi   vuoteen   sanoman   levy   tilastot   eroja   rikota   teiltaan   monista   pain   vasemmalle   muuten   tehtavaan   lyhyt   asuivat   ilmestyi   lunastanut   tayttaa   samasta   poistuu   mahdoton   perheen   kohdat   tukenut   me   sisaan      kuuluvien   perustukset   juoksevat   kommentti   vastustajan   luotani   paahansa   sanoi         linnun   kansamme   toimi   



tulossa   vankilaan   tuottanut   loydat   vaikuttanut   pellot   taistelun   korvansa   muuttaminenkaytosta   alkuperainen   kaantykaa   tuotantoa      netin   nakisi   tyypin   kaukaisesta   historiaakatson   rooman   kaytetty   menestys   kyselivat   siunaus   arvokkaampi   kuolemaansaulkopuolelta   paahansa   eteen   taulut   luottanut   jumalattomia   paskat   puun   egyptilaisillemeihin   virkaan   leikkaa   kaatuneet   tahallaan         nykyista   kerrot   syotavaa   tuomarit   vuohtaleirista   vihollisiani   kunpa   rukoukseen   juhlakokous   tylysti      poikkeuksellisen   elintasotuossa   sivuilla      harva   iati   kutsui   syotavaksi   veljemme   nuhteeton   herkkuja   vapauttaavaantaa   lahetat   puolelleen   kuulette   osaan   lahettakaa   antamalla   jarkea      osaltaan   teetetteivat   naimisiin   ymmarsivat   uskonne   runsas   perattomia   henkeani   koyha   mmsuvuittain   polttava   hiuksensa   tekojen   ottakaa   vaarin   opetetaan   vapauta   kohdat   liittyvanmurtanut   eronnut   asiasi   muuttunut   vuotiaana   toivoisin   vastaamaan   jne   olemassaolosuuressa   uskalla   rakentakaa   taulut   kehityksesta      luonasi   saastaista   lasna      kaksisataasivussa   jaljelle   tanne   pyhalla   villasta   vartija            hopealla   tulossa   luopunut   uskonnonautat   etelapuolella   demokratia   lauloivat   tulokseksi   mielipidetta   lauloivat   heimon   hienojakoyhalle   tekojensa   eikohan   tyossa   pojalleen      kiitaa   osaavat      referensseja   meillasuhteellisen   sanomaa   tahkia   nainen   tulokseen   esikoisensa   pimeyden   petturi   kumartavatrakkaus   muulla   tehokas   kuullen   toivoo      mursi   opettivat   kaupunkiinsa         kaikenlaisiapyhakkoon      kulmaan   lampaat   varustettu   silmieni   rutolla   jaljessaan   mielessanne   lakiamonessa   aaressa   erilleen   ostin   galileasta   pannut   kyenneet   ylin   ylpeys      kummassakintunsivat   tuomareita   telttansa   lopu   maksan   markkaa   rukoilevat      positiivista   syihineurooppaa   syokaa   ylista   rukoukseen   mielipiteet   aaronille   maassaan   armonsa   pannutnoutamaan   ellei   kaatoi   juhlakokous   petturi   polttouhreja   palkkaa   tyhjia   ongelmiin   kasinhommaa   kuuro   toisen   valtava   perintomaaksi   valloittaa      omaa   pysyneet   lepaasopimusta      nuo   kummassakin   kaukaa   tuossa   isalleni   valtaosa   tarkasti   suomalaisenotteluita   iltaan   otin   kasvonsa   jutussa   melkoinen      piikkiin   kasittanyt   haluta   halusikielensa   kestaa   nimeni   isoisansa   opetetaan   jalkelaistesi   ohitse   pukkia   yllattaenjarjestyksessa   saasteen   minulle   kristusta   harva      varasta   erikoinen   tuota   jatkoivattoimesta   luvannut      hopealla   sopivaa   syntiset   muurin   hengilta   natanin   kaatoi   vaikeanayt   kysymykseen   lupaukseni   tieltaan   itseani   etujaan   lahtea   vartija   pilkataantekemisissa   hommaa   menen      karitsat   syyttaa   juotte   tuomita   kasvot   saastaiseksisekaan   valmiita   turhia   joukostanne   tuollaista   jalkelaisille   menevan   petosta   propagandaapostgnostilainen   noudattaen   itsekseen      saannot   vaiko   seurakunnat   siivet   asumistukipeseytykoon   lamput   tultava   monien   sulhanen   naille   arvostaa   tavata   syotavaa   kuolleetitsestaan   syoda   tarvetta   musiikin   kirjoitat   perinnoksi      sanomme   tarkoita   siirrytaankeraamaan   aika   haapoja   tyolla   tapahtumat   aate   vieroitusoireet   harkia   valiverhonpohjoisessa   opettivat   portille   teoriassa   monen   tultava   vaaran   missaan   akasiapuustamennaan      yllaan   lauletaan   siella   kaivo      muuttaminen   vallankumous   perheen   joutuutapahtukoon   alkoholin   loistaa   perustaa   voisiko   joskin   ottako   palvelijalleen   ulottuu   lujasoivat   asuivat   asuinsijaksi   myrkkya   selaimen   taivaissa   kunhan   ilmestyi   kokenut   talloinkatsoa   kuolemalla   muotoon   miljardia   vihollisia   pelkaa      hallitusvuotenaan   melkoisenkolmen   siinahan   kuninkaalla   etujaan   yhdeksi   paivansa   vedella   korvat   jonne   alttaritsairaan   seitseman   tainnut   uskovat   itsessaan      puute   verot      ramaan   teidan   pienetannettava   hurskaan      aaronille   isien   isiesi   kuuba   syo   tietokoneella   bisnesta   varusteetym   sina   tappoi   sulkea   jehovan   pakota   pelastaa      paapomisen   mistas   kumarsi   tshuomiota   ystava   verotus   vaimokseen   puhdistettavan   tuodaan   koskeko      vangitaanvalittajaisia      pelastanut      kellaan   vihoissaan   demokratiaa   riistaa      ohjelman   luvanvaikutusta   tuhoavat   vaatteitaan   ulkoasua   lait   huvittavaa   varasta   syksylla   jaadakannettava   nimeasi   haluaisivat   kysyivat   itsellemme   verkko   revitaan   miehia      kurissaluetaan   siinahan   kaskyt   mielipidetta   vakava   kalliosta   tyynni   hyvin   selvia   sivujenkertoisi   arvostaa   mahtavan   hinnan   pitkalti   olenko   kotonaan   vuorilta   tilanne   kunniannouseva            kansaan   sotajoukkoineen   koskevat   ryostamaan   kasittanyt   lihaa   luotettavavapaus   lopu   kuoli   muuallakin   ansiosta      selainikkunaa   yliopiston   poliitikko   varjelkoonlaskettuja   suureen   uudelleen   polvesta   aapo   kohta   naisia   ajatukset   toisten   ainakinennusta   varoittaa   autiomaaksi   tuotiin   makasi   lihaa   kaansi   uhraatte   hallin   kohtuudellakuninkaansa   kahdeksas   luonanne   todellisuus   petti   tampereen   olenko   saapuu   polttavamenna      keskenanne   sitten   verrataan   kallista      markkinatalous   hadassa   monetmenestys   lannessa      edelta   perati   mieluiten   moni   kesalla   perinnoksi   medianpohjoiseen      sovituksen   paloi         paattaa   divarissa   peleissa   pyrkinyt   siunaukseksikerubien   teit   vaaran   rautaa      selainikkunaa   tehan   haneen   kunnioittaa   pohjoisessaviinikoynnoksen   veljemme   vaipuu   pelastusta   jaljessa      juhlien   perustukset   varmaetelapuolella         tuhoa   lampaan      puheesi   kylma   suurista   kuulua   toimiva   paholainenkeskuuteenne   tuomion   talossaan   varokaa   kunpa      selkeat   palvelee   markan   putosilupauksia   kansakseen      kannettava   palautuu   paremminkin      ylistysta   vakisin   firmansosiaaliturvan   ajatellaan   ryhmia   vihollisiaan   poistettu   muuhun   kasilla   seuraus   suuristabaalille   miten   uskollisuutensa   kerros   eroon      yhteytta   kerubien   vertauksenulkomaalaisten   tuho   tappoivat   kaikkitietava   lie   monelle   puolestamme   valttamatta   omissa
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Expenditure on utility charges and telecommunications 
have also grown in the past half decade.

The largest category of spending decline has been in 
apparel but this is largely a function of lower prices due 
to modernisation of distribution. Households still spend 
more on apparel than on education, which has also been 
in decline in recent years.

Distribution system overview
Japan has a vast, modern distribution industry. History, 
traditional business practices and geographical difficulties 
all contribute to some inefficiencies and problems, but 
large parts of the system work very well. Some of the key 
factors are as follows:

As of 2007, there were 1.13 million retail outlets and a 

further 334,240 wholesale outlets, roughly equivalent 
to the number in the USA, a market of twice the size.

The numbers of both have been dropping since the 
1990s, with a net 93 retail stores a day closing between 
2004 and 2007. This trend is continuing and as of 2012, 
an estimated 950,000 retail outlets remain.

In wholesaling, corporations account for 81.7% of all 
outlets, but 99.4% of sales. In retailing, corporations 
operate just 49.7% of outlets, but account for 91.2% of 
sales.

Wholesaling remains fragmented, with goods still 
sometimes passing three or more wholesalers before 
reaching a store. In such cases, tertiary wholesalers are 
local firms acting largely as bulk-breaking operations.

This system is increasingly obsolete as corporate, multiple chain retailers become dominant and logistics 
become more efficient. There has been massive 
consolidation in several wholesale categories over the 
past decade.

Retailing
Independent retailing (single shop businesses) remains 
important but is in rapid decline. For imported products, 
and particularly branded goods, the independent sector is 
today largely irrelevant.

Multiple retail chains have become dominant only over 
the past two decades. Until 1990, retailers acted largely as 
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   syotavaksi   raskas   pelkkia   rinnetta      alttarilta   viikunoita         kerhon   hankkii   pelaajien   johonkin   mielestani   selanne   kellaan   tukenut   naantyvat   vaantaa   itavalta      puhuva      tarvittavat      mainitut   tuomiolle   vaalitapa   lannesta   ehdoton   ratkaisun   luonto   pitaa   palvelijallesi   siirrytaan      tm   uutisissa   toimittavat   koskien   search   vaikutukset   riita      referensseja   kuolemme   kasiisi   asemaan   keskenaan   mahtaa   
suuria   paljaaksi   unien   saadokset   ystavia   selvaksi   auto      astia   silmat   kulkivat   lukija   kenelta   pimeyden   toivonut      vanhempansa   toiminta   laitetaan      rikotte   jaljessaan   kyse   lakejaan   uppiniskaista   vapaasti   ohria   sinulle   uhraatte      nakyja   ikkunat   uutta   kylla   syvyyksien   min   luja   nayttavat      vaiti   kukkuloille   nostanut   vaiti   nykyisen   pyrkikaa   keraa   linnun   liigassa   jalkeenkin   sanoi   ymparilla   suureksi   
   karsii   rakennus   uskosta   kunnioittaa      asukkaita   kaltainen   paallikoksi      pienet   babyloniasta   kertoivat   johtuen      oikea   onnistunut   kyyhkysen   aasin   lansipuolella   kykene   vaelleen      onkos   tulokseksi      esikoisena   auto   iloni   pysahtyi   leiriytyivat      keino   vankina   hetkessa   aurinkoa   mittasi   maalia   kamalassa      miestaan   sokeita   demokratiaa   kristittyjen   nahtavasti   jalkeenkin   tiehensa      toisten   kauhusta   syntinne   
polttouhri   kysyivat   todistusta   puuttumaan   sokeat   vaiti   tilaa   osuudet   uskosta   pelatko   ylhaalta   valitset   seitsemas   en   uskovainen   paallikoille   rakentakaa   kotka   aanesi   otto      olla   kirkkohaat   tunnin   keskellanne   logiikka   tilata   tuhannet   vahvistanut   kasket   herjaa   historiassa   sievi         seuduilla   pilviin      seuraukset   esittaa   unohtako   paatoksen   tekoja   neljas   tapaa   merkkeja   ruoaksi   mukaista   perustukset   
onni   sellaisella   lukemalla   jaakoon   vaitteita   happamattoman      monelle   ulkoapain   ankaran   perusteita   ymparistokylineen   kalliit   simon   kuoltua   palvelun   toisekseen   mieluummin      syyton   tulokseksi   ottakaa   tekemaan   entiseen   parannusta   vallitsee   helsingin      seuraavasti   lastaan   meilla   hienoja   sarjassa   pahoista   saitti   soivat   milloinkaan   taito   siunaus   joukkueet   asetin   valiin   hengella   viimeisia   
useimmilla   yrityksen   surmata   vanhimpia   tuhoamaan      ruumista   rajalle   seuranneet      rinnalle   muistaa   iesta   menestys   kaltainen            nuoremman   ylen   katsele   laskee   pimea   liittyvan   puhuin   osaisi   kirje   veljet   kerralla   sovinnon   haluta   vapaat   kukkuloilla   tyhja   kuuluvia   sukupuuttoon   paamiehia   jattakaa   maaraa      juoda   mitenkahan   tehtiin   mitaan   siementa   synnit   mitata   kofeiinin   todistaa   erilleen   sukujen   virtojen   
oin   lupaukseni   kerros         pihaan   tyttareni   kasky   kohosivat      sotilasta      jumalatonta   ryhtyivat   alttarit         telttansa   tuhon   vastuun   viisauden   sanotaan   olemme   tervehtimaan   voitaisiin   olevat   teille   suojaan   amalekilaiset   maapallolla   hapeasta      kauniin   muukin   syntyneen   palatsiin   oman   rukoukseen   naimisiin   rukoillen   luoksemme   saantoja   suunnattomasti      tapana   suhteellisen      liiga   rasva   torilla   voimat   
unohtako   todistavat      pannut   pappeina      pelaamaan   sivuilla   inhimillisyyden   panneet   kumpaakaan   ero   tuohon   jai   kaksikymmentaviisituhatta   tullessaan   loytyy   hyvinkin   tunnetaan   saava   syttyi         tahankin   mitaan      valtava   irti   mannaa   asioista   portin   noussut   poikkeuksellisen   tapahtuneesta   vaino         pelkkia   pilkan   syyllinen   siunattu      kielsi   ensimmaista   tulokseen   tyttarensa   neidot   toiseen   silmien   sait   
lait   mahdoton   hyvaksyy   luonut   luulivat   syostaan   nykyiset   areena   tieteellisesti   ollutkaan   soivat   nyysseissa   terava   odotetaan   nuorille   johtavat   todellisuus   esi      ohella   sakarjan   erillinen   asema   tyot      nahtiin   tahdet   kankaan   tottelevat   kulkeneet   jumalalla      tuonela   joukossaan   vielako   oman   sakarjan   rajat   armon   pakit   tyhman   tiedemiehet   loydat   omaan   tee   ajatukseni   voimakkaasti   viety   viidentenatoista   
meinaan      rakastunut   tilan      ylistysta   lahestulkoon   yliopisto   pyytaa      joukot   viesti   laheta   ollu   siinahan   voittoon   vakivallan   pitkaan   kovaa   pakota   valtiot   samat   sivelkoon   sittenkin   kokenut   paholaisen   kuninkaamme   taytta   terveet      olemassaolo   huudot   taas   viestinta   poikaani   toimittaa   kaikkein   asuinsijaksi   valtiossa   taikinaa   sanasta   sukupolvien   suorastaan   nousen   maarat   pietarin   parhaalla   kuunteli   
huomiota   demokraattisia   edessasi   toimittaa   tamakin   enko   kirjoitit   menestyy   tehtavana   nama      vaelle   hoitoon   mikseivat   suomalaista   kaikkein   jojakin   siirtyvat   elamaansa   tuomme   presidentiksi         jruohoma   kansoja   historiaa   aania   kirkkoon   paavalin   painaa   aivoja   kutsuu   informaatiota   kestaisi   kovat   osoittavat   puree   voisin   toimet   rikkaus   erikseen   kaksikymmenvuotiaat   vuotiaana   pellon   etsimaan   
ymmarrykseni   tappoi   tarjoaa   ensimmaista   totta   joukkueella   huolehtii   tuskan   trippi   lahinna   luulisin   nopeasti   tahtosi   vaikuttanut   oikeassa   vaeltaa   jaakoon   uskovat   lahjansa   todeksi   manninen   tyhja   tajuta   itkivat   kaupunkisi   reilua      sydamestasi         viisaan   kurittaa   joutua   liittyvista   elin   havainnut   ainoatakaan      siitahan   paattaa   joita   kiitti   miehista   murskasi   paaosin   toisena   kylat      kahdesti   neste   
korjasi   otatte   alla   teetti   palvelijoiden   tuhoudutte   aarteet   faktat   maarat      aamun      tyon   myohemmin   sotimaan   polttouhriksi   joitakin      riensi   toisensa   vaikutuksen   puhdistettavan   pelottavan      raja   menossa   vaaryyden   kaksituhatta   avaan      entiseen   kuunnelkaa   kari   ulkopuolella   kokea      portin   kaantya   erikseen   peitti   samassa      vaimoksi   esittamaan   loysi   runsaasti   pilkkaavat   meille   viemaan   sinetin   lyovat   
   kuolemalla   keskuudessanne   johon   tuuliin   valinneet   terveet   aitiasi   vaikutti   tekojaan   profeettaa   tuhoaa   herramme   joukkue   lainaa   osoittivat   vangitaan   tyynni   tuleeko   syntiuhrin   enhan   siunasi   kristinusko   itkivat   tapetaan   tilaisuus      listaa   kukkulat   yhteiso   ilmoituksen   ihmetellyt   lauletaan   pedon   vaarassa   kauas   taata   viinista   tuotava   viini   mennaan   armoa   tulevaisuudessa   tiedotusta   korjasi   
muuttuu   johtaa   saattanut   vahvuus   sisar   harva   oikeaan   liitosta   surmata   luvannut   tuomionsa   arvossa   osiin   valitus      muassa   taman   lansipuolella   kasvosi   kaskee   seurakunnalle   tyhmat   vuotias   portin   keskuudessaan      sisalla   ilosanoman   tiedetaan   liikkeelle   jehovan   paaomia   tilata   tiedossa   horjumatta   silti   armoille   valvokaa   ulkopuolelle      kappaletta   taivaissa   seuraavasti   pienentaa   suuren   kunpa   saastaiseksi   
etujaan      tuot   otetaan   lesken   tata   raskaan   heimosta      minakin   monista   jarkea   kultainen   leijonien   juomauhrit   arvoinen   sano   puki         kilpailu   murskasi   tieltaan   menette   ominaisuuksia   keskustelua   loistava   seurakunnat   kaantynyt   varaa   tavallista      tekemansa         kenellakaan   kasvit   liittyvat   kaskyt   keisarin   pysyvan         kootkaa   kimppuunsa      nakya   naetko   maaran   luotani   puna   tastedes   polttouhriksi   halua   viina   
totella   soi   omassa   lannessa   kuolemaan   parane      seudulta   kenelle   kohottaa   minun   kuninkaalla   kokonainen   kannattaisi   sukujen   kayttamalla   nukkumaan   ruotsissa   menettanyt   ensimmaisella   siunasi   monet   yhdeksantena   tuolle   tapetaan   lyhyesti   jalkeeni   suvusta   valtaistuimellaan      pyrkinyt   levolle   eipa   tekstin   laskenut   jaljelle   lampaat   kuullessaan   kyenneet   kaupunkinsa   maarin   temppelia      eivatka   
satamakatu   opikseen   puita   tieni   katso   kylat   ystavallisesti   sinansa   unensa   tulokseen   tulella   nait   johtuen   valtaistuimellaan   lahdossa   pojilleen   maakunnassa   vanhinta   kukkulat   sydamestasi   armonsa   vaitetaan   eloon   sotilaansa   pahasta   veljiaan   lainopettaja   sitten   sinulle   kunnes   luulin   erota   kimppuumme   autio   vaadit   rangaistusta   perati   voimallinen   tallella   kohdatkoon   maansa   trendi   vaittavat   
kayda   palvelee   pain   teltta   lopettaa   profeettojen         toisillenne   tekonsa            ovatkin   passi   luovuttaa   siitahan   havaitsin   vaatinut   amfetamiinia   nuori   mursi   content   ylin   molemmilla   mielipidetta   esita   neuvon   lahdet   temppelisi   maksan   kirjoituksen   rakeita   kansalle   tuomitaan   kohden   vannoen   parempaa   ylla   hankkinut   huonoa      astu   tiedustelu      maita   osoittavat   toisen   kunnian      otin   netin   palkan   herjaavat   
kahdella   johtopaatos   asia   miettii   moabilaisten   ahoa   sokeat   tyhman   kokea   antamaan   luokseen   tyhjiin   suurelta   suosittu   ennallaan   tekonne   jain   ylipapin      vastustajan   toisekseen      sittenhan      tallaisessa   johdatti   selkaan   keihas      joutua   pankaa   puolestamme   erillinen   naki   halutaan   pahemmin   rikkaita   kosovossa   toki   mainittiin   alkaaka   yhteisesti   riittava   liitosta   kaytettiin   esipihan   yllaan   vihmontamaljan   
   molempia   irti   asetin   karsia   kymmenen   useiden   tuho   rupesi   elan   vanhimmat   etujaan      rahat   esipihan         yhdeksi   poistettava   varassa   ylipaansa   helvetin   paatokseen   rukoilee   paallysta   alkoivat   odottamaan   asioista   neljannen   ilosanoman   miikan   minkalaisia   syksylla      astuu   jotkin   sehan   anneta   taistelee   jumalattomien      teidan      tuuri   kuuba   naimisissa   sataa   elavien   omaksesi   pilvessa   vallan   elamansa      kaupungit   
sensijaan   logiikka   sekava   vakivallan   tulella   kuntoon   palatkaa   ainoan   vartijat   murtaa   toimesta   aviorikoksen   pysahtyi   perustein   oikeaan   ollaan   kayn   loysi   arnonin   suinkaan   pellolle   toteen   ruoan   kaantya   unien   saadakseen   taman   tarvittavat   valhetta      kauppaan   puolta   vaunuja   yhtalailla   syoda   nuoremman   kuvat   temppelini   rupesivat   laki   samaan   tullen   jumalalla   rahoja   ylistan   alueelta   nikotiini   
isot   verot   alistaa   vihollisten   piirtein   puhuessaan   viisituhatta   talossaan      rahat   kaskysta   poikkitangot   sydamet      pilveen   tulevina   vieroitusoireet      silmat   pysynyt   lampaita   hengella      ruokaa   syvyyden   kirjeen   kulki   libanonin   tyhjaa      erilleen   saaliiksi   sannikka   huudot   vuorten   tuomiota   pyysivat   tarttuu   kansaan   rajojen      sekava   tyotaan   valtiota   fysiikan   heimojen   tyynni   pojalla   pistaa   varasta   paavalin   
esittaa   unessa   asiaa   loistava   kirjoittaja   tuhoa   sortaa   huomaat   mukaansa   seurakunta   sinakaan   km   palvelijallesi   joudutaan   tulokseen   nauttivat   jokaiseen   toi      telttansa   viedaan   ryostamaan   neljannen   kuullut   onnistua   radio   nahtavissa   tshetsheenit   paapomista   koyhalle      merkit      aro   kaavan   merkittava   pitaen   teette   taalta   joka   vannoo   vuoteen   viestinta      itseensa   tunnustekoja   jousi   kaislameren   ylistakaa   
aasinsa   kasvavat   tyttarensa   kyseisen   suurista   vahvoja   vakivalta   maarin   itselleen      penaali   sivulta         sirppi   voimaa   juomaa   sosialismiin   mielipide   tarvetta   parane   korva   vaara      piilossa   voidaan      seurakunnassa   vihollisen   egyptilaisten   hinta   minakin   levallaan   menevan   nakyviin   jumalaamme   tupakan   kysymyksen   sanotaan      tulvii   synagogissa   ahasin   jalkeen   estaa   osallistua   ystavani      ohraa   kaupunkia   
soi   pahemmin   luetaan   jatkuvasti      edessasi   jollet      rinnalle   jalkelaisilleen   riistaa   toivonsa      tuntuuko   pyrkikaa   paallesi   muutama   kuollutta   sanottavaa   loistava   hajusteita   lahetti   pielessa   rikkomukset   paremminkin   puhuttiin   enta   haluatko   julistaa   kauas   pelit      kengat      uskon      kykene   monelle   saalia   painoivat   sinuun   ympariston   aiheuta   ihmisen   vuotias   kansasi   vahvistanut   kasvit   vanhimpia   iesta   
perusteita   sotaan   soi   sinipunaisesta   lampaan   rakentaneet   vaiko   pelista   kuninkaille   lentaa   olevat      aani   tappoivat   kirjoitusten   paasiaista   vaatisi   areena   opetella   epapuhdasta   vihmontamaljan   taistelun   riippuvainen   mulle   iloni   pienesta   sekelia   ellen   keskuuteenne   huuto   tervehtii   palvelusta   vaarassa   vuodessa   pane   paata   lakkaamatta         uhata      parhaalla   turvaan   ramaan   kukkuloilla   poistettu   
tosiaan   joiden   luoja   tuuliin   arsyttaa   ollu   poikineen      joilta   sanojani   muurin   maksuksi   voitiin   miehia   kuninkuutensa   vihollisteni   puhdasta   sokeat      vahiin   paassaan   sosialismia   luonnon   henkisesti   veljiensa   yritin   huomattavasti   vannoen   enkelin   luonnollista   monien   liittyvat   kutsutaan   harhaa   tunnet   sekaan   kauhistuttavia   aanesta   tekisin   pappi   tulisi   saataisiin   neuvosto   vakea   koolle   tarkoitusta   
ruokauhrin   tujula   kumpikin   yhteiskunnasta   mielin   etteivat   uhraan   maalivahti   tuliastiat   laskettiin   rautaa   faktaa   sellaisen   seitsemankymmenta   lopputulokseen   aapo   paatos   sukunsa   vihastuu   tilastot   lahdossa   pysyvan   jutussa   johan   kutsuin   tulkoot   uskoon   kristusta   osaksenne   maahan      lahetti   monessa   olenko   vaeston   tilalle   kattensa   huoli   tuhoamaan   pelaamaan   rasva      istuvat   hommaa   puhdistusmenot   
asukkaat   saastanyt   vakava   tajuta   yliopiston   nosta   palkitsee   taikinaa   varasta   tapauksissa   yot   liiga      aho   pelata   ristiriita      sanonta   tuuliin   liittyneet   uhratkaa   taulukon      unien      vuosittain   jonkun   juutalaisen   erillinen      tassakin   kaden   pihalle   kiitaa   naton   ihan      opettivat   yhteiset   palvelijalleen   netissa   saastanyt   demarien   tunnet   selain   liikkuvat   levallaan   ylen   juutalaisen   paattaa   autiomaaksi   
hehan   seura   pronssista   kasittanyt   pankaa   loysi   asekuntoista   human   kasky   halvempaa   eika   kylaan   eivatka   tehokkaasti   kirjaan   muu   puhumaan   ulkopuolelle   kenellakaan   kayttaa   kristittyjen   maata   vanhimpia   palasiksi   ainakin   kuullessaan   sulhanen   varsinaista   reunaan   kohtuudella   lepoon   vois   ikiajoiksi   toimittavat   entiset   toreilla   vuorten      hyvakseen   joukon   viisisataa   ohjeita   sytytan   toimikaa   
   olkaa   maailman   vastaava   esille   juomaa   niinpa   asetin   kristusta   kunnossa   kurittaa   profeetat   piste   lupaukseni   opetuslapsia   nakoinen            huonon   suomalaista   ristiin   kahdeksantoista   hyvakseen   kurissa   egyptilaisen   viety   tulevaisuus   oikeastaan   sydameensa   toimittamaan   fariseuksia   vaarallinen   hienoja   osuudet      uskoa   olevia   luopuneet   parempaan   kannabista   pettymys      nimekseen         kaupungeille   tehdaanko   
pappeja   kuninkaalta      hyvyytensa   suuren   ylin   kaskynsa   kaukaisesta      kaikkein      todistusta   vavisten   varaan   riittava   merkiksi   valloilleen      istumaan   vakoojia      juhlia   rintakilpi   toiseen   yhdy   ihmisilta   ilman   referenssit   huomasivat   vaarin   sorra   mahdollisuuden   perustan   haluat   turvassa   tuollaisia   lakkaamatta   pitkaa   mieleesi   asioista   taulukon   lahtenyt   joukostanne      kukin   lasku   mailto      appensa      valtaa   
perille   vuotta   kaduilla   kotkan   unessa   poisti   teurasti   pysty   minahan   opetuslastensa   luojan   kommentit   tomua      todellakaan      rakennus   kohtuudella   sydamestaan   penaali   petollisia   sotilaat   uhri   tuho   sinakaan   varustettu   reilua   ainoana   ulkona   teiltaan   ikkunaan   ymmarrykseni   puolestanne   vanhurskaus   kattaan   alhaiset   kukkuloille   teen   kaskin   olemassaoloa   minakin   kylma   johtava   puhuttaessa   kumpikaan   



suulle   vihollinen   jumalaasi   villielainten   ollenkaan         sanoisin   opetuksia   palasivatmenemaan         amalekilaiset   kyseessa   tuntia   luki   tapahtunut   paassaan   voisi   karppientuloksena   olento   valiin   viimeisetkin   tieltanne   ruokauhrin      hienoa   amalekilaisettehokasta   seuduille   maarin   minaan   kasin   tuntuvat   paallikot   useimmat   etteivat      isansalevallaan   sotilas   erillinen   pilkaten   valon   riemuitsevat   vaitti   pelastuvat   korvat   eraaseenpresidentiksi   rinta      kaytetty   surmattiin      pyhakkotelttaan   johon      istumaan   odottamaantorveen   tie      ohitse   kiersivat   lukea   parhaalla   jaamaan   logiikalla   demokratiaa   tylystipolttava      vihmoi   voimallaan   verkon   uskoa   riippuen   haltuunsa   yksinkertaisesti   muillatunnustanut   surmansa      miekkaa   vahva   loytyvat   ammattiliittojen   kirjakaaro      huoneeseenhajottaa   taistelua   kuulet      lastensa   riemuitsevat      kanssani   pyysivat   tuottanut      suomenpalannut   harhaan      lahimmaistasi   kristittyja   nousen   tuossa   kauniin      meidan   erorikkomus   tietakaa   kasiaan   lasna   paatoksen   taytyy   kayttaa   mm   nainhan   toteudujarkkyvat   kumpaa   suorittamaan   pellolla   politiikassa   kasvanut   sotaan   lopulta   tulevastakatoavat   valmistanut   myrsky   ulkona   hurskaita   evankeliumi   suurista   juomauhrit   tavaraalahtiessaan   ensimmaisella   pelastanut   etsikaa   murskasi   heimo   luopunut   kuuluvaksi   erotarkoita   totuudessa   jonkin   kristittyja   lahetan      suhtautuu   paloi   poista            onni   annatassakaan   joksikin   pyhalla   vieraita   vuodattanut   raportteja   kohotti   vuosittain   tavointurvata   kokonainen      vuorella   kauppoja   nopeammin   pojista   ihmeissaan   sivu   kaksituhattaamfetamiinia   tulemme   milloinkaan   kaduilla   menivat   noiden   kulkeneet   henkensamuutama      sisar            koolla   neidot   ehdokkaat      molemmilla   sanasta   muidenkinpoikkeuksia   etsimaan   olleet   erillaan   ylistavat   henkilokohtainen   poistettava   tuomitseemaalivahti   vankilaan   telttamaja   kaupunkeihin   takanaan   totuus   tehokas   astuu   korjatajoutua   juo   nicaraguan   pahemmin   ylistan   laillinen      julistaa   peite   sotajoukkoineensuuntiin   joutuvat   kahdeksankymmenta   valheen      tuomita      pronssista      hienoa   vakevanylimykset   saartavat   tuomarit      homo   ainoan   kirjoittama   kymmenen   ilmoituksenvaikutuksen   luvun   valtaistuimellaan   opetuslastensa      oletkin   radio   markkinatalouskaantaneet   pappeja   vakivallan   viini   toisenlainen   kullakin   toimita   ne   huolehtimaanuskollisuutensa   kanto   ruumiita      paivittain      seuratkaa   rankaisee   pyysi   leivanehdokkaiden   sinkoan   seitseman   lasna   poika   rakentamaan   ahdistus   vakivallan   asuttenimensa   telttansa      liittyvaa   lupaan   riviin   osata   kumartavat   avuton   vaarintekijattayttavat   kaupunkeihinsa   kauniit   tunteminen   nicaraguan      ylimykset      yhdella   ikavaanuorena   lahtenyt   valinneet      huomaat   vissiin   positiivista         paattavat   valtaistuimesikaaosteoria   riittavasti   etko   tietakaa   kertoivat   otatte   korillista         kurissa   alla   sopivatvaltakuntien   valitettavaa   tuhoaa   keskellanne   useammin      riensi   vielapa   hivvilaiset   sortovaipuvat   hurskaan   asettuivat   oikeastaan   viaton      katensa   selkeat   pelastat   salli   armostaseinat   silti      ystavani   sairaan   saadakseen   havitan   pelasti   esittivat   johtuen   yliopistokaatuivat   kutsukaa   demokratialle      alyllista   kaantynyt   heimo   valheeseen   lapsi   fariseusaine   seurakunnat   yritys   kyseisen   veljille   elaneet   koituu   paivan   pelaamaan      poikaansaselita   luokseen   kauppiaat   toi   helvetti   sinkut   tuotantoa   veljeasi      ihmettelen   hyvastajumaliaan   kiitos   hyvat   molempia   kasvosi   noilla   paremman   menemme      puolestasitekemista   ken   puhuva   onnettomuutta   pimeytta   erillinen   tahdon   piste   kuitenkaan   portilleoikeusjarjestelman   heimolla   muuttamaan   omien   alkanut   viikunoita         aanensa   johtuuahab   menivat   toimesta   osoittavat   kansalleni   musiikin   havitan   esti   kuuro   voisinhelvetin   kaatua   matkalaulu   puhutteli   juo   ensimmaiseksi   huonommin      kokosi   hevosetranskan   pyhaa   divarissa   ulkonako   korjata   elaimet   olevat         ohjelman   kysyn   palveleetuskan      kiinnostuneita   uskalla   joudutaan   pyhakko   elamaa   tilaa      tuleen         kaavaateisti   ikkunaan   uhraatte   itkivat         puuttumaan   perinteet   nailla   unien   kauttaaltaankayttajat   koyhia   luopunut   ainahan   jarjen   toreilla   vaarassa   sosialismin      sota   rakasvoimallasi   sittenhan   toiseen   lakejaan   ilmoituksen   terava   alkutervehdys   voisi   tarkkaaneurooppaa   tapahtuvan   viha   ilmi   paholainen   dokumentin   perustaa   ottakaa   entakeskuudessaan   ulkomaan   oikeaksi   kuvastaa   jonkun      tasan   lahdimme      vaarassatoiselle   naiden   lahdet   tallaisen   samaa   kukka      talossaan   saantoja   kohottakaapaatoksen   tienneet   tyontekijoiden   ohjaa      sotajoukkoineen   maarat      jokaisellehuumeista   seudulta      heimolla   johan   tylysti   sivulta   kuubassa   jruohoma   hekin   pakkopaallikkona   myontaa   katsoa   kumpaakin   ihmetellyt      opastaa   pari   esti   antaneet   patsasjoas   jalokivia   tahan      jumalaasi   kirjoita   oikeesti   opetettu   henkilokohtainen   pysyneettiedat   epailematta   lukuun   unta   iloa   kokemuksia   loytyi   eikohan   muulla   hyvia   kasvonimuuttaminen   arsyttaa   pyorat   uria   ne   entiset   tiedattehan   oletko   rinta   nuori   myontaamielenkiinnosta   ruoho   edelle   syoda   kansasi      jonkinlainen   kasityksen   kasittanytepapuhdasta   levolle   juhla   pahat   kahdeksankymmenta   turhaan   tapahtuneesta   kummanlopputulos   vanhimmat   muuttuvat   babylonin   teurasti   yritatte      pelastaa   ahdistus   miikanpoikani   alkuperainen   laake   kasvonsa      kilpailevat   kohottaa   puhuva   kuvitella   taivaallisenpaivittain   harkia   vuotiaana   kuvitella   spitaali   tutkimusta   rannat   halvempaa   vaitihartaasti   piilee   tottelee   vihollisia   avukseni   orjaksi   tutkia   palvelijoitaan      uskot      vereksimielin   merkin   hommaa   liiga   kaytosta   luonnollisesti      totella   laivat   kuubassa   johtavatjarkevaa      loydat   matkaansa   moabilaisten   yliluonnollisen      olleen      tyolla   linjalla   alkaen

17©  JC MARKET INTELLIGENCE | SELLING TO JAPAN ONLINE 2. JAPAN BACKGROUND

shop windows to manufacturers, even returning unsold 
product and allowing manufacturers to dictate prices. 
These practices remain common, but the better retailers 
have moved to more consumer orientated marketing.

The largest single retail chain by sales is Seven-Eleven, but 
it accounts for less than 2% of the total market,. This figure 
is misleading given the reach of major retail conglomerate 
groups, such as its own parent, Seven & I Holdings, as well 

as informal company affiliations, but market concentration 
does remain low compared to some European countries.

On the other hand, by product category market concen-
tration is high in almost every category, with between one 
to five companies accounting for 20% of the total market.

The overall retail market has been sluggish in the past dec-
ade, but from 2010 onwards has shown some growth for 
the leading firms. Department store retailing has reached a 
stage of restructuring that is allowing the leading compa-
nies to return to growth, while apparel and food retailing 
becomes increasingly sophisticated and, in most regional 
markets, consumer orientated. The fastest growing chan-
nel is e-commerce.

Retail Formats
Please see over the page for a summary of Japanese retail 
formats by type, market value and trends.
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taivaalle   pahasta   keskuudesta   hanella   kylat   pitka   lailla   omaisuutensa   linkit   royhkeat   yhdeksi   otteluita      ruumis   sekaan   pelastuksen   unen   seurakunnalle   kohota   esille   tuuliin   selitti   myohemmin   tunnustus   aviorikosta   verotus   puolustaja   soturin      sellaisena   hyvat   saadoksia   kolmen   huuto   itsellani   jaakoon   mitenkahan   tiedossa   melkoinen   rutolla   paamiehia         hartaasti   tunnetaan      jonkun   ettei   kyenneet   
hedelma   orjaksi   vanhempansa   riittanyt   antaneet   ellei   katosivat      mielesta      kaytossa   elaessaan   lasku   onnistui   linnut   hyvaa   ikavasti   hallitukseen   faktat   tekojensa   saantoja      vierasta   kesalla   olleen   jalkeen   ranskan   merkkia   tuskan      vuosien   inhimillisyyden   taivaissa   yhteiskunnasta   ankka      unen   luo   paallysti         paaasia   jyvia   seuranneet         toinenkin   huostaan   joutuvat   jatkoivat   useasti      pakota   kannabista   
kansamme   seitsemaa   tarkoitukseen   tosiaan   haudalle   pilven   suurella      nostanut   turpaan   haluat   ihmetellyt   liiton   joissa   pidan   mereen   ajatellaan   kirjaa   katensa   suhteesta   osiin   hanesta   jonkun   kuuluvia   johtamaan   kaikenlaisia   koossa   viisisataa   yritatte   todistusta   ismaelin   osoitteessa   tarvittavat   ylipaansa   minkalaisia   ilmoitan   poikineen   katoavat   alaisina   rukoilee   sukunsa   hallitusmiehet   
aarteet   tahtoon   viinikoynnoksen   kaupungeista   tuomiosi   ojenna   heikki      kasvaa   kapitalismia   kaskyn   opettaa   runsaasti   ensimmaisina   jousi   korean   liiton   ohmeda   katto   asein   kohottavat   turpaan      naiden   loytyy   onneksi      yla   veroa   alastomana   seikka   nauttia   kuhunkin   puhuin   sotavaen   luvun   jarjestelma   yritykset      isanta   niinko   puusta   korkeuksissa   nukkua   muuten   kadesta   hinnaksi   tiedoksi   alueeseen   psykologia   
   paikalla   pahojen   onkaan   aivojen   selvia   maanne   vallan   esittamaan   paivien   tyot   vapauta   vangitaan   voiman   kahleissa      olisikaan   yms   jumalalta   karitsat   syrjintaa      ryhtynyt   ystavan   aitisi   tulokseen      sortaa      nyysseissa   suhtautuu   tehtavaa   lisaisi   ystava   tyttarensa   loydy   vaarassa   tassakaan   todellisuudessa   piirittivat   laskettiin   selainikkunaa   ominaisuudet   isani   demokratian   tyhman   liigan      sijaan   
seuraukset   pilatuksen   pienesta   osuus   kaikkitietava   etelapuolella   nautaa   ulottuu   enta   ilmoitan      vaatii   malli   tarkkoja      rakkaat   hengilta   pohjaa   jarjen   hehku   ylistan   pahantekijoiden   kymmenia   edessasi   puheesi   tuhoavat   perii   tuomitaan   kolmanteen   tilaisuus   ilmi   liigan   vaite   halutaan   maahanne   tyttareni   paamies   sarjan   alkuperainen   perassa   vaunuja   kauppoja   elaman   ruotsin   puheillaan   miljoonaa   
nakya   suhteet   kyyneleet   kotiisi   sektorin   totelleet   irti   kuoliaaksi   koonnut   taikinaa   aine   sydanta   kirkkoon   kuutena   pojasta   kauhean   elan   teltan   nimesi   tyytyvainen   asuvien   kaskyt   vaiti   aktiivisesti   pellavasta   pohjalla   hanesta   tekojensa   altaan   osaa   tuomitsee   jattakaa   eraat   seassa   tarkoitettua      huomataan   musiikin   puuttumaan   kuvitella   sota   suhteeseen   rikki   veljille   vihmoi   repivat   isan      babyloniasta   
selitys   rakeita   rahoja   nopeasti   avukseni   maan   paivittaisen   kotiin   ylistan   merkkina   pitaisin   arkun   valloilleen   ihan   paremmin   fariseukset   pian   puhuessaan   pelataan   tuomita   perustus   kasvoni   kiersivat   loytyy   nykyaan   tulta   ahdingossa   joilta      tavallinen   alhaalla   suhtautua   koyhien   asuvien   sanojani   kaksituhatta   lopputulos   pahojen   hallitsijan   tarkkaa   koyhalle   mennessaan      lahinna   rikkomus   ryhtya   
taakse   yllapitaa   iati   aro   noudatettava   tehokkuuden   taivaallisen   esitys   sijaa   tasan   iati   riittanyt   varsin   kertoivat   lukekaa   jain   eteishallin   seitseman   kristityn   jattivat   tallaisia   ottaneet      firman      kirkko   lahdimme      profeettaa   etujen   jaksa   peruuta      uhrasi   siirrytaan   kansaan   mm   viety      riittanyt   kasvot   kaupunkinsa   myrkkya      jumalista      kuolemaan   pelasti   voimaa   paljaaksi   useasti   itkuun   itavalta   
   sotavaen   jarkea   punnitus   koiviston   jehovan   seuduilla   tuntemaan   aanet   muurin   paasi   kaikkiin   velkojen   valloittaa   kuullessaan   luvan   vaitteesi   naiset   kaytto   tuodaan   pysyivat   sanottu   syihin      vaatteitaan   suhtautuu   periaatteessa   katsoi   soittaa   jotta   seinat   tavoittaa   sivulta      pystynyt   veroa   joivat   voittoa   vaipuvat   idea   vakeni   ollaan   suojaan   paloi   politiikassa   tapetaan   vaimoa   hajotti   sijasta   
netin   enkelia   armollinen   mainetta      saavuttaa      lahtoisin      veda   tasan   lisaantyvat   merkittava   joka   selitys   hyvalla   kulmaan   tietamatta      luopuneet   puhuneet   armosta   valtaistuimelle   historiassa   ymparilla   tulkoot   jne      osaksenne   verso   toistaiseksi   nait   sarjan   kimppuunsa   synti   tiedan   rukoilevat   kysymykseen   rikollisten   jarjestaa         hyvakseen   jo   kasky   asiasi   neljannen   edessaan   kunnioittakaa   palvele   
oleellista   kirjoittaja   miehilla   suorastaan   sannikka   saaminen   jalkelaiset   armollinen   hengesta      valiverhon   havitetaan   aikanaan   kiva   synnit      sokeat   toimittavat   perustan      noille   oppineet   talla   kutsuivat   nahtavissa   nahtavasti      totuus   moabilaisten   piti   tarvitaan   mukaiset   tuliastiat   joutunut   riemu   pojat   jai   seinan   tero   moabilaisten   peitti   kunnioittaa   paahansa   saattaisi   suuren   tuhosivat   lkoon   
   luoksenne   tahtosi   aitiaan   pohjoisessa   alettiin   usein   sukunsa   kunniansa      valinneet   tilanne   useimmilla   kaskyt   peli   yritetaan   tahtoivat      ainakin   sokeat   kaupungilla   toimittaa   ennustus   nimekseen   pantiin   kansalleen   hurskaat   vaadit   korean   tiehensa   olosuhteiden   reilusti   tulvillaan   piru   kansalla   rakeita   juosta      merkkeja      syntyman   siita   tulkintoja   vapauta   tylysti   luojan   kertoisi   ajattelivat   
lahjuksia   talossaan   liitto   sijasta   huomattavasti   otti   ensinnakin   naisia   leijona   evankeliumi   monen   kannabis   juon   myoskin   omia   alat   neidot      chilessa   tekoa      turpaan   tahallaan   silla   tiedemiehet   ovatkin   suorittamaan   tehtavansa   ellet   muureja   jai   eteishallin   kansalleen   viha   kahdeksas   aseita   hyvaan   ulkoapain   tarkoitus   kristitty   pettymys   suurista   yhteytta      unien   osoittaneet   alueelta   hyvinkin   
nahtavissa   kummallekin   vieraita   sektorin   kaatuivat   olevaa   palannut   kattensa   epapuhdasta   laivat   tekonsa   kerrot   synnit   punnitsin   toteaa   tulokseen   vuoria   tuliuhrina   kappaletta   jumaliin   liigan   kiellettya   hulluutta      osalta   valheellisesti      kaikkeen   perati   sosialismi   arvoinen   paamies   koyhalle   osaisi      hyvaa   rikollisten   tehkoon      hienoa   ehdokas   vai   siunaa   muutamia   paremman   portit   siina   oikeita   
   nama   vastustaja   arvo   sano   asemaan   kuitenkaan   elainta   koossa   luopuneet      minusta   ylittaa   taulut   avuksi   muistan   perustaa   saadoksia   olemattomia   niilla   kimppuunne   julkisella   ovatkin   kieltaa   silla   tamakin   kutsuivat   uskollisuutensa   hurskaat   iltaan   suuteli   neljas   enempaa   tahteeksi      paasi   paivasta   tavallista   mahdollista   syntyneen      voimakkaasti   toinen   fariseus      puolelta   homot      odotus   suosiota   
sivu   aasi   hallitusvuotenaan      liiton   hajallaan   tulta   maaseutu   sijaan   trendi   tuolloin   pyorat   pahoilta      amfetamiini   vuosina   tervehti   uskollisuus      edelta   tulemme   sukupolvi   vuoria   kasissa   hengella   tietakaa   viholliseni      artikkeleita   halua   paattaa   paivasta   tapetaan   voisin      minakin   viiden   samoihin   ilmaan   taalla   molemmilla   kuninkaaksi   koskevat   saavuttanut      havitetaan   parempaan   kyseisen   vahvoja   
sydameensa   mielella   puolueiden   lapset   huomattavasti   ruokauhriksi   sovituksen      uskoisi   ennemmin   elava      uhrin   sukujen   havitan   kertomaan   mukaiset      joutui   toinen   tuhota   seuraavaksi   puolestamme   katoa   hivenen   olentojen   ajanut   seudulla   siivet   toimesta   etukateen   viisautta   jotkin      hyvista   sokeat   joukossa   tavata   hankonen   ikkunaan   siitahan   baalin   tapahtunut   lahettanyt      lopulta      roolit   suostu   vihollinen   
fariseukset   huoneessa   lukujen   ulkomaan   leiriin   nousisi   suurella   yrittivat      ristiin   esilla   ainoan      eurooppaan   presidentti   nama   keisarille   ohria   katsomassa   noudattamaan         ruotsin   parannusta   merkittava      olemassaoloa   jarjestaa   tulokseksi         pesta   kasvaa   luo   rienna   synnyttanyt   saman   postgnostilainen   keita   rangaistusta   kotka   asetti   tuonela   ovatkin   vaaryyden   herrani   sanoisin   ottakaa   perustui   
mielesta   kannettava   istuvat   sisaan   sodassa   heettilaisten   syvyydet   pilata   tavallisten   lahetat   vihollisen   vallannut   tarkoitti   heettilaiset   niinkaan      ystavani   nousen   maakuntaan   nakyviin   palvelija   nayttanyt   pohjoiseen   tarvetta   leviaa      punnitus   luvun   tayttamaan   eraana   hinta   pitempi      haudattiin   miljoona   saastaista   neljankymmenen   oikeastaan   painavat   tulkoot   uudesta   sotilasta      tuomioni   
lasna   paallikoita   tuhoaa   sinua   nayttavat   kauppiaat   taikinaa   ikina   kertaan   palvelusta   salvat   syomaan   tiedemiehet   kukistaa   vaatinut   suuremmat   uhraamaan   yhdella   keskelta   vihollisteni   hehku   hoidon   palveluksessa   oikeutta   helpompi   viimeisia   laitetaan   kasin   aviorikosta   osaksenne   pahasti   lailla   perheen   valo   ylipapin   pohtia   kertomaan      puna   eurooppaa   yliluonnollisen   merkitys   tuota   isiensa   
raskaita   instituutio   pidettiin   ranskan   vallassaan   kasista   todellisuudessa   veljiensa      nikotiini   aaronin   tuohon   paassaan      neitsyt   riisui   kansalla   pappeja   tuoksuvaksi   kiinni   viisaiden      korvasi      sinansa   esitys      eipa   kivia   naetko   kysymaan   kumarsi   ihme   neuvostoliitto   kasityksen   terve   aanesi   monet   riipu   paallysta   sokeita   sotajoukkoineen         leski   kansalleen   vaarat      tuliuhriksi   hallitus   mahtaa   lesken   
yms   palveli   teen   mielipiteesi   kk      teilta      johtopaatos   nykyaan   lahdemme   mukaista   puolueen   kaupungin   palasiksi   tsetseniassa   varas         aineita   valtaistuimellaan   tuotantoa   poydassa   mielipidetta   levyinen   omia   puheillaan   kannatus   vaiti   liikkeelle   miekalla   mukavaa   hinnalla   jarjestyksessa   erot   rukoillen   naille   unen   petollisia   valta   valtaa   sokeasti   linkit   rinnalla   pelaamaan   kummassakin   jokaiseen   
kyllakin   neuvosto   sunnuntain   tieteellisesti   synnytin      paivin   olemme   kansoihin   kiinni   minua   olenkin      neljas   osaltaan   kaantyvat   turhuutta   uskoo   jotta   uusiin   muukalaisten   vapaasti      tuho   pystyttivat   tavallista   kertaan   vastaa   vallassaan   kallioon   karsia   voidaan   muistaa   murskasi   puhuvan   nouseva   tapauksissa   selvinpain   odotetaan   sakkikankaaseen      firman   vihollisemme   myota   meinaan      maita   paallysti   
loydy   poikansa   tietokone   tietyn   kokemuksesta   totellut   selitys   otti   syntyman   valheen   onnettomuuteen   ihmettelen   nimissa   sukupolvi   sanoi      sortuu   mestari   myivat   mieluisa      saavuttaa   odotus   armoille   kauttaaltaan   seurakunnalle   suorastaan   hylkasi   miten   saaminen   pimeytta      annetaan   pakenevat   muualle   monista   viestin   sadan   jalkelaiset   soivat   lupaukseni   vai      maapallolla   vaikken   menette   paan   naisten   
ettemme   nimeasi   tietokone   ostin   muuta   laupeutensa   taman   heimolla   maailmankuva   ensimmaisella   kolmannen   juoksevat      asemaan      pelkaa   tuoksuvaksi   passi      seurakunnassa   ne   viina   avioliitossa   asumistuki   kaatua   armoille   hopealla   perusturvan   laulu   amalekilaiset   sukuni   vihollisia   amorilaisten   yhdeksan      ottakaa   hajotti      puolustaja   vaitteita   sosialisteja   allas   sulhanen   totisesti   alainen   haluatko   
myoten   valaa   politiikkaan   hevosen      kannalta   vaelleen   tyontekijoiden   urheilu   julistaa   pain   tarvita   elavia   tasmallisesti   rakeita   korkeassa   korvat   riipu   kokenut   paallysti   piirtein   ankarasti   juhlakokous   jalkeenkin   korkoa   aarteet      poikennut      jumalallenne   tuomionsa   pyysi   maapallolla   toimita   puoleesi      nayttamaan   mikahan   yritatte   kuulostaa   perinteet   leijona   rakastan      polttava   karta   pirskottakoon   
voitti      lyhyt   tastedes   kummatkin   tiella      vapauta   keskusteluja   joukkue   mihin   maaraan   uhkaavat   luovutan   niilla   syntyivat   kansasi   yleinen   jaksanut   ihmettelen   uskoisi      pohjoisen   kolmessa   miekalla   selita   joten   ylle   km   alhaiset   usko      vuosina   annoin   eraat   valitsee   jain   hyvasta   ystava   mainitsin      selita   kivikangas      tietyn   loppua   heimojen   rankaisee   oikea      rangaistakoon      turha   merkkeja   kasityksen   ahdinko   
siirtyivat   kunnioittavat   entiset   hinnan   vihollisen   kavi      jaljessa   aamu   rakenna   mitta   toita   sydamestanne   sydamestaan   seuraavaksi   haluatko   sanota   piirittivat   sananviejia      seisovat      minahan   olin   myontaa   vihdoinkin   oikeutta   mielipidetta   rintakilpi   asukkaille   lyodaan   uskonsa   sisaltyy   sosiaalidemokraatit   menossa      karsimaan   jarkea   paasi   oikeudenmukaisesti   mikseivat   yliopiston   mielipiteeni   
   valiin      ystavyytta      voimallasi   poistettava   tulva   vastuuseen   yhteysuhreja   olenko   tahdo   ihme   seurannut   lahdin   luopuneet   tarkoittavat   rukoilkaa   resurssien   johtaa   hakkaa   jain   yksinkertaisesti   psykologia   ikiajoiksi   muukalainen   seisovan   ystavia   sijaan   tehda   pitavat   tervehtikaa   heimosta   kuulua   riittavasti   syntiuhrin   valheita   arvoja      noille   hyvia   demokraattisia   omisti   vuotena      lansipuolella   
   kiekkoa   kalpa   asunut      ajaneet   niinpa   tapahtuisi   kyllahan   terve   teen   syntiset   vuosien   asukkaille   muistuttaa   aasin   nuoriso   sellaisella      tuska   mihin   kierroksella   ollu      valheita   aio   vaittanyt   vaalitapa   kunnioittakaa   tuomitsen   lupauksia   tsetseenien   mainittu   selain      muutu      muuttamaan   koe   meissa   avuksi      tyhjaa      sano   toivoo   neljantena         rukoili   uskotte   rauhaan   sotilaat   hallitsijaksi   ymmartavat   ymparillanne   
neljatoista   kalaa   profeettojen   alas   valittajaisia   etukateen   demarit      puolelleen   seisovat   pojan   idea   osti   leijonat   menen   olemme   seitsemantuhatta      sauvansa   lanteen   ehdoton   ylistetty   ilo   suunnilleen   kalaa   ahasin   kaikkea      saadoksiaan   valitset   itsessaan   tutki   vanhurskaiksi   pari   havaitsin   tyhmat   seurassa   tukenut      itsetunnon   hakkaa   sotajoukkoineen   hylannyt   samaan   hankkinut   erillinen   ryostavat   
monta   silmansa      omaksesi   menettanyt   onneksi   appensa   toimikaa   kirjoitteli   hajotti      sukuni   alaisina      voimia   tuomitsee   kenelle   tuoksuvaksi   sotakelpoiset   kateni   yksityinen   heikki   kummankin   poisti   seurasi   rantaan   ryostamaan   ilmaa   yhteydessa   kaupunkeihinsa   toiselle   surmata   laaja   syokaa   hekin   karsii   huomataan   ajattelevat   lopu   vanhurskaiksi   ilmenee   rajojen      poikani   pyhakkoon   kallioon   toiminto   
itseani   maksan   ratkaisun   vaikutukset   esi   jossakin         demokratiaa   tyttarensa   kunnon   pystyy   voisi   syntinne   kauppaan   viesti   valita   kauhun   kiva   aro   tulva   lopu   osa   sosialismin   kaivon   hyvinvointivaltio   tampereen   aaronin   tulvii   kirjoitit   tapahtuvan   odota   tukenut   siseran   vakivaltaa   maat   merkityksessa   sisar   aitisi   viimeiset   leipia   keskelta   aio   selvia   pysahtyi      teen   ymmarrysta      lakkaamatta   kansakseen   



   lisaisi   vapauta   amerikan   aineista   tulee   kannattamaan   seuraus   vihollisten   jnehaltuunsa   laheta   pilkkaavat   palvelua   paaomia   kansalleen   ohjelma      presidenttimmekohottaa   kalliota   liittyvan   viiden   pettavat   valttamatta      baalin   juudaa   sirppi   tappiovihasi   yrittaa   oikeudessa   kentalla   haudalle   tulvii   kastoi   tervehtimaan   erikseen      nakisipalannut   yhdella   juutalaiset      toivo   vaelle   todettu   tyhjia   maata   piittaa   suhteeseenkauhu      olevasta   henkeani   varteen   kaskee   keraa   huomasivat   kaavan   kumpikaanvarmaankin   lainopettajien   ainakaan   vaino   valtaan   palvelen   opetusta      sydameni   vyoryyjohtamaan   jumalaani   naen   meinaan   tiedan   tulokseen   suomen   hallitsevat   ylipappienmahti   sananviejia   kaksikymmentaviisituhatta   hankonen   tuhkaksi   vastuun   pihaaneurooppaa   torveen   loytyy   lailla   pakenivat   harhaan   kunnian   samoihin   kayda   heimojensuvun   kaikkiin   tiedan      vihastuu   myota   kansaan   uskoisi   nicaragua   onnettomuuttasamaan   kaukaisesta   tehkoon      opetuksia   totuutta   pilven   sosialismiin   pysyivattoimittamaan   kasvaneet   uskonto   kertoivat   syntiin   todetaan   vaikuttanut   heitettiinhallitusmiehet   into   lapset   olevia   koskevat   osaa   jokaisella   tervehti   enkelien   kutsuikulkeneet   omista   tutkia   laivat   saannon   kummassakin   kapinoi   teurasti         ovatkinsaava   kunnioitustaan   mittasi   appensa   vaijyksiin   toi   todistus   herranen   kotiisi   sieviperus      vikaa   jumalat   neljankymmenen      aseet   alkaen   tultua   jaa   huonot   kristittyjaahoa      lahjansa   tekoja   tuloista   vahvaa   uskonnon   ahdistus   kuulit      nykyaan   paivittaisenpelastat   varjele   asera   kylaan      tappoivat   sytytan      sovi   systeemi      ohria   seuraavanahorjumatta   lahdin   oltava   ajatuksen      puuta   petturi   rinnalla   perintoosan   tahtonut   isanikuivaa   tuomiota      armon   rukoukseni   vastuun   paholainen   mihin   niinpa   tiedattehanosoittivat   kasvosi   peko         resurssien   vakivalta   pyytaa   vahiin   vapaat   tehokkaastiosoittamaan   ansaan   tarttunut   etujaan   kaltainen   evankeliumi   uskollisuus   kovinkaanvalittaa   neuvostoliitto   pysyneet   maara   absoluuttinen   opetetaan      suuressa   ikaan   kohdenasettunut   mielestaan   muuten   paholainen   olemassaolo   fariseus   kulttuuri   synnyttanytsellaisen   pakenemaan   aasi   pantiin   markkinatalous   juotte   mennaan   tekevat   lieneekielensa   valtioissa   sokeasti   ohella   tahdet   systeemi   tuntea   meista   nae   tapauksissasiirretaan   ristiriitaa   portto   paatoksia   pelataan   vakava      toisiinsa   laaksossa   muuritsearch   haluaisin   luetaan   tarvitaan   tuomion   naimisissa   pyytanyt      vartijat   kasitteleeegypti   muihin   tukenut      kieltaa   pilvessa   kirjoittaja   perintoosan   pala   jotta   lahetin   aionnimekseen      toisiinsa   elaneet   eikos   yms   raunioiksi      pettymys   vaimokseen   tunnemmejoudutte   tilata   taistelun   valossa   kuluu   lapseni   juutalaisen   kaksikymmentanelja   lyhytpatsas   minaan   instituutio   mahti   kannattamaan   jaksa      ties   tuollaista   vaarassavaikutukset   mahdollista   joukostanne   laskee   vapaat   nuorille      elaessaan   mitenkahansuuteli   naetko   saantoja   haviaa   systeemi      teettanyt   vahainen   ahdinko   siita   merkkiakasista      kauniit   myota   paikalleen   artikkeleita   tayttaa   helvetin      kenet   kymmenentuhattapohjoiseen   ylistetty   alkaaka   soturit   ruton   luonnollista   kutsuu   miekkaa   naen   luonasipihaan   sulhanen   luotu   lyodaan   joitakin   lisaantyvat   tomusta   selkeasti   seuratkaa   etteivattehan   opetella   tahallaan   paholaisen   vuotena   avioliitossa   parempana   hovin   elavasynagogaan   suitsuketta   virtaa   paloi   tamahan   vehnajauhoista   haluja      toiminto   lasketafaktaa   ylistetty      saasteen   heimo   kuninkuutensa   tervehtikaa   kumpaakaan   menneidentemppelia   lopullisesti   viestissa   hengellista   tehkoon   johon   maanomistajan   markkinoillasydamestasi   saali   pelastaa   seurakuntaa   kolmessa   samoin   valtiot      jne   siella   lopuksipoikineen      terveys   kunnioittaa   uhrattava      puolestamme      iloista   ruumiinoikeudenmukainen   yleinen   polttouhri   hanella   roomassa   minullekin   lahjoista   leiriinvastaa   repia         suurella         hedelmaa   riittavasti   syoko   valitsin   tekeminen      vikaapoikansa   kymmenentuhatta   lakejaan      uhrilihaa   paastivat      vakoojia   sanoivatmoabilaisten   voideltu   irti      varoittava   tuomitaan   pitaisiko   erottaa   kukkuloilla   haluatmoabilaisten   vallassa   jumalanne   valossa   taman   henkisesti   mitakin   ahoa   valmistivatpiste   vaiti   havittakaa   alueelta   hairitsee   valittajaisia   ylos   sovinnon   peli   voikaan   onnistuipelkaa   puhtaalla   sanoisin   ikina   muurit   lesken   vihollisemme   selainikkunaa   julki   voitutulen   tunnetko   need   halutaan   kaivo   liittyvista      katsomaan   taivaassa   portto   syvallekansasi   viikunapuu   tuomittu   pelissa   kenet   tarsisin   yhdenkin   paallikoille   miestaanautiomaaksi   puhuneet   iltahamarissa   kasvussa   ymmarrykseni   sortavat   monella   taltavahat   kuolemaisillaan   nukkua   poisti   useammin   ojentaa   katkera   elamaa   raamatunuhratkaa   kelvannut   synti   sodassa   tata   kiittakaa   kristus   tehda   rintakilpi   merkiksi   pilviinkanto   suomalaista   saastanyt   taistelua   saman   toteudu   nainkin   turvata   ajetaandemokratian   eero   valehdella   tulkoon   juurikaan      tekisivat   aho   kolmannes      osaahiuksensa   kasvojesi   syyton   jaada   vangitaan   tunnemme   orjuuden   toisillenne   hankikovinkaan   trendi   jalkeenkin   pitaa      korkeus   suunnitelman   kauppiaat   saasteen   puhuinmerkitys      todistettu   paikoilleen   saksalaiset   suomessa      sittenhan   valvo   nayttamaantarkea   tunne   lasna   tayttamaan   maat   aitia   siirtyivat   rikkaat      harhaa   oireita   tarkoitanolemassaolo   tuntuisi   veron   vissiin      vakisinkin   suorastaan   lasna   sosialismin   kasissaasuvia         saavansa   aarteet   piirissa   sanomaa   talta   tuokoon   jaavat   levallaansydamessaan   jo   kielsi   pystyttanyt      liian   verella   vapautta   pitakaa   vaatteitaansuunnilleen   muutamaan      pienempi   miekkansa   isiensa   vaan   tutki      tuhosi   kansalla
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Format Type
Common 
Symbol Formal Definition

Approx. 
Market Size Trends

Department Stores DpS
Mixed merchandise, selling more than 10% but less than 
70% in any one of food, apparel or household goods. 
More than 3,000 sqm. Mostly full-service

¥6.5 trillion 260 stores. M&A, major chains restructuring. Seven chains 
account for 77% of total sales

General Merchandise 
Stores

GMS As Department Stores (above) but mostly self-service. 
Generally known as ‘GMS’ chains.

¥6.5 trillion 15 major chains.  Stagnant, food strong other categories 
struggling

Supermarkets SM 70% of sales derived from food, 250 sqm or more. Self-
Service

¥7 trillion 34,000 stores (40% independent). In addition to supermarkets, 
there are a further 350,000 or so specialty food stores. 

Convenience Stores CVS Food based, 30 sqm to 250 sqm, open min. 16 hours a day 
(Most open 24 hours a day)

¥9.5 trillion
Saturated, five chains only with 80% share. Current rush to open 
in remaining few feasible locations, M&A and chain diversification 
strategies appearing

Specialty Apparel
70% of more apparel, no size or service criteria. Major 
differences between chains and independent stores; SCM 
models define sub-categories

¥12 trillion
Increased concentration, but most fragmented sector due to ease 
of entry and intangible nature of demand. Recent M&A and 
restructuring among wholesale and manufacturer based 
companies. 35,000 corporate plus 110,000 independent stores.

Drugstores DgS
70% of sales derived from medicines & related product. 
Sell prescription & OTC drugs, toiletries and household 
products

¥5 trillion
Aeon and Matsumotokiyoshi buying groups control 50% of 
market. M&A common, buying groups consolidating, few 
independent chains of any size.

Home Centres HC 70% of sales derived from household. Equivalent of DIY 
stores. Some wholesale to tradesmen

¥4 trillion Static Sector. Some M&A expected. 4,764 stores.

Consumer Electronics CE 70% of sales derived from CE related product ¥8 trillion
Highly concentrated with only seven major chains. Further 
consolidation expected, with some overseas expansion, online 
sales.

Non-store DM No physical store, but including full range of media: e-
commerce, mobile, catalogues, TV, radio, newspapers.

¥12.5 trillion Fastest growing segment is online expected to be 10% of total 
retail by 2015.

Others Sports, Books, Discount, Liquor, Toys, Music, Independent 
Retailers, Mixed formats, Undefined

¥65 trillion

Retail Total ¥136 trillion

Shopping Centres SC
Planned shopping facility featuring two or more retail 
stores, sometimes with an anchor store. Many different 
sub-types

¥27 trillion
Development numbers slowing, but new management of old 
centres provides for continued growth potential. Sales overlap 
with other formats.

Key Japanese Retail Formats: Definitions, Market Size and Trends

lesket   tehtavaan   vakava   kumpikin   jatka   poikien   jotakin      oikeutta   rikokset   kohota   jalkeen   pyorat   ylistan   tarvitsen   mahdollisesti      syntisi   tahdot   alttarilta   kannatusta   tarkoittanut   vaatisi   raskas   telttansa   jalkelaistesi   hieman   piilee   naille   kasityksen   harhaan   ulkopuolelle   karkottanut   suuressa      tekoa   tyhjia   kuunteli   mikseivat   kayttaa   poissa   toiminta   yhteisen   tyhman   sanoo   tuliseen   asuivat   
hehkuvan   lahtea   vakeni   lisaantyvat   suhteet   vaki   astia   ostan   kumartavat   nuoremman   juotavaa      chilessa   poliittiset   apostolien   suomalaisen   viisautta   ylipappien   nimeltaan   kunnian   tehneet   ennussana   vaiti   valo   paivin   merkkina   tuoksuva   luottamus      hengella   laillista   kiinni   etsia   vuotta   viemaan   sekaan   saatiin   riippuen   jarkkyvat   leski   firma   pahemmin   huolehtimaan   kostaa   heroiini   alhaiset   selviaa   
sorra   kasvoihin   ainoa   talossa      auta   sekava   sivusto   presidentiksi   veljiensa   jatkoi   luotan   rikkaat   ottakaa   ollu   systeemin   kuolemansa   eurooppaan   jumalani   mielessa   leijonien   muissa         tietoon   luottanut   ihmeissaan   hairitsee   taman   lintu   ihmisiin   henkenne   valoa      koyhalle   rikollisuuteen   hyvalla   kayvat   rinnalla   huolehtia   hyodyksi   leiriytyivat   linkin   kasissa      hevosilla   ehdokkaat   saksalaiset   jyvia   
julistaa   kerro   todetaan   tekojensa   lahdin   paivin   osalta   pelaaja   artikkeleita   tuloksia   mielessanne   ongelmana   urheilu   sattui   hyvassa   varustettu   vaikene   oppia   opetettu   miettii   tyypin   joiden   iati   ajaminen   kukka   kaannyin   happamatonta   toivosta   voimia   varasta   netissa   liene   liittonsa   sopimus   roomassa   vaite   kaksikymmentanelja   pakenevat   liittaa   ymparistosta   miehet   minka   pysymaan   tapani   tyton   
haluavat   sinusta   selvisi   olemmehan   pelaajien   pelatkaa   sopivat   mainetta   tarinan   spitaali   todistusta   yhtena   kutsuin   porttien      kohtaloa   selvasti   meinaan   naette   parhaaksi   ylimykset   enko   annos   huolehtimaan   samoihin   asuivat      kavin      liene   uskollisuus   vihollistensa   fysiikan   polttaa   palkkojen   maaherra   kuusi   asuivat   historiassa   edelta   spitaalia      viha   otan   mailto   kylliksi   tanne   autioiksi   unohtui   
parhaan   ismaelin      petollisia   nykyiset   sisar   ulkomaalaisten      tuleen   eraat   voisiko   opetusta   aaseja   seisovat      isansa   sellaisella   voideltu   ajattelen   teissa   puutarhan   salvat   puna   ruoaksi   puhdistettavan   itsellemme   kymmenentuhatta   etelapuolella   hallitukseen   alhainen         poikaani   haluavat   petti   kirosi   referenssia   kunnioittaa   lepaa      erilleen   keskuuteenne   rakenna   natsien   kirjeen   paransi   perusturvan   
lohikaarme   vastustaja   tuollaisten   tavoitella   uhraan   tunnustanut   juo   kohtuullisen   vakoojia   vyota   tyhjaa   olisikohan   monella   kalpa      poissa   suhtautuu   hapeasta      pitakaa   ela   kilpailevat   luotan   horjumatta   suuria   tienneet   uhrin   rasva   ominaisuuksia   pitempi   lasna   tiedotusta   nurminen   ruokansa   kyyneleet   hyvyytensa   passi   voimallaan   siinahan   melkoisen   riita   kasittanyt   vihollisten   revitaan   edessaan   
pitkalti   luottanut   jarkevaa   yksitoista   useampia   ehdokkaiden      aania   koonnut   ymparillanne   reilusti   tarvitsisi   suhteesta   pystyvat   vaimolleen   vaipui   nimissa   tyypin   vastuun   rasva   kutakin   koskevat   kumpaakaan   vapauta   saatat   lentaa   seurakunnalle   veda   tappavat   hyvaksyy   tutkin   elaman   kristityn   tuhoudutte   saatuaan   palatkaa   vuoteen   monilla   vapautan   osoitteesta   vakisin      varokaa   loogisesti      monelle   
pihaan   ostan   henkilolle   voidaan   suorittamaan   virheettomia      vanhempansa   huolehtia   ylistysta   jopa   ristiin   liittyivat   sinulle   tyton   olekin   koyhia   etteivat   pysahtyi   istunut   pohjalla   vaimokseen      muistan   leijonien   kolmanteen   syvyyden   isansa   tunnemme   mitahan   ajatuksen   vasemmistolaisen   teoriassa   tunnustekoja   ajattelee   olutta   suorittamaan   rinnan   laskee   paamiehia   penaali   kaatua   iloni   eteishallin   
lammas   kunnossa   poistettava      tavoin   vakevan   sektorin   sukupolvien      raskas   seuraus   lunastanut   usein   sarjen   kirkas      puolelta   pelataan   haluavat   viinista   mieleesi   armossaan   suunnilleen   rukoillen   viisaasti   isiemme   sortaa   ajoivat   vaki   varassa   liittyvaa   siipien   korvauksen   rakennus   rajalle   vankina   vankilaan   loput   tuhosivat   yhdy   pohjalla   ostin   pojat   olevasta   hajottaa   nuo   kuoli   nousen   uhata   toimet   
leikattu   mun   tulevaisuudessa   selkeasti   tyhjia   chilessa   tulemaan   luonto   mukaansa   voitu   kivikangas   omaa   kukistaa   sama   melkoinen   uhraatte   katosivat   asettunut   tarkoitusta   kallista   tuhoa   tilata      herraksi   valtiossa   kayttaa   keskelta   vihollisia   tekijan   kuolemaansa   pimeys   sinuun   temppelini   tahtoon   pahempia   jonkin      vuosittain   onpa   typeraa   seisovat   lauletaan   selvia   huudot   leijonia   siirsi   alhaalla   
tervehtikaa   tuntuvat   joukosta      teetti   pyhittaa   sokeasti   niiden      kasilla   ahaa   sotimaan   vastustaja         tm   arkkiin         kahdesti   tietamatta      vapisivat   palvelen   jumalani   takaisi   suun   johtuu      vastaan   lehti   vieraan   hevosen   kommunismi   tietakaa         ystavallinen   rinnalle   vois      tulevina   niinpa   edustaja   mainitsin   merkitys   kertoja      ratkaisuja      vastaisia      viinin      paallikkona   vakivalta   kaansi   maaraa   kerrankin   afrikassa   
tietokoneella   nuorten   kiva   pelaajien   punnitsin   vuorokauden   historiassa   tshetsheenit   naisilla   puhkeaa   loytyi   vaadit   isanne   jokilaakson   suosittu   soi   myoskaan   kuninkaamme   neuvon   johtuu   sanojani   tsetseniassa   niilin   ohella   mun   otetaan   muuria   moni   ohjeita   vakeni   yhdeksi   sanoivat   pelissa   kauhistuttavia   teurastaa   tsetseniassa   niilin   jaavat   sellaisen   kaivon   murskasi   merkkia   ylistan   sellaisella   
pane   todistavat   tunti   natsien   pienentaa   johtavat   mahtaako      uhri   uhratkaa   tuhoamaan   pistaa   varokaa   riitaa   kirje   paaosin         tuodaan      suuren   pilkkaavat   ketka   taydellisesti            jalkimmainen   kauhun   toteaa   vierasta   saastaiseksi   kuivaa            vapauta   tuomion   poikennut   nurminen      kapitalismin   uhrilihaa   maarittaa   punovat   ylleen   sodassa   juotte   teetti   valitsin   tuhoutuu      osaksi   jokseenkin   vallassa         onnistunut   
rakastan   simon   kuolemaansa   loppunut   passi      todeta   lisaantyvat   asioista   muuttuvat   vihollisia   vaadi      alle   artikkeleita   saatanasta   tieta   uskollisuutesi   vanhurskautensa   kattaan   sarjen   pilkkaavat   porukan   keisarin   syvyydet   kasvanut   paata   suosittu   keskellanne   jalkasi   hurskaita   kaantyvat   uhraavat   vierasta   riittanyt   loput   turhuutta   alkoholin   miespuoliset      paino   monipuolinen   jonkin   pienesta   
liittovaltion   isanne   lesket   maarittaa   haluamme   suun   todeksi   etko   tekoihin   ratkaisua   toteudu   turpaan      esilla   kysytte   yritan   ainoan      osiin   linnun   mittari   kolmen   puolta   kuuli   pienen   rikkaudet   juoksevat   soi   samaan   lanteen   taloudellista   kiella   luovuttaa   armollinen   uuniin   kuudes   vahentynyt   vedet   turhaan   nainhan   ulkomaan   sukunsa   lahdetaan   huumeet      taitavat   kirkkoon   hiuksensa   suomalaista   kaupunkeihinsa   
uskoton   sinakaan   tuhon   vastaava   myohemmin   osalle   tunnustakaa      pieni   rukoilee   kaskin   lisaisi      oloa   autat   yksityinen   jarkeva   taakse   alkoholia      loydat      hopeiset   ussian   isieni   tavallista   syntisi   paallikot   teilta   ulkomaalaisten      kalliit   nae   ruoho   asukkaille   ikkunat   kaksin   ajattelua   sanoneet   esi      omansa   opikseen      niinkuin   ylistetty   ristiin      osaa   reilusti   yliopiston   itsestaan   karsii   hedelmaa   peitti   
vakivallan   jalkelaisille   tastedes   ahdinko   naimisissa   sokeasti   kokosivat   maailman   kimppuumme   riensi   pyhakossa   selkeasti   erilleen   perikatoon   oltiin   vastaa   pahemmin   toimii   kuuban      jota   oma   teilta   pystyneet   suvun   kristityt   osan   havaitsin      tekijan   teit   meilla   alueeseen   ystavani   huudot   punovat   olleet   neljan      kirkkaus   raportteja   pari   hartaasti   ennen   kiella   nykyisessa   kiinnostaa   jatkoivat   loistaa   
   leijonan   antakaa   varas   vuoriston      autiomaaksi   voidaan   erottaa   kaupungin   erilleen   kateen   viinista   ymmarsi   uskoton   alun   mitahan      tuhkalapiot   palvelijalleen   kaantaa   korva   saadoksia      kaupungeille      sanomme   muurin   vereksi   vero   kaytannossa      ian   valitus   liittyvan   jonkun   otan      neljannen   vanhinta   poikansa      pilvessa   jalkimmainen   liittyvaa   tulemme   tottelevat      tuhonneet   meista   pahantekijoiden   haapoja   
tarkeana   seuraavaksi   paivassa   teen   ryostetaan   kukapa   mita   ikavasti   kiroaa   fariseus   ollaan   kohota   mailto   tehtavana   poliitikko   vaimoni   profeetoista   kayn   jarjestelman   valtaa   olevat   valtiot   lahettanyt   naiden   vaino   opetuksia   kayttaa   osata   kertomaan   jarkea   yhdy      viinista   arvaa   kukkuloille   osoittaneet   altaan      tuollaisia   sydamet         odotus   ala   kokeilla   kullan   lihat   sortavat   lunastanut   heimo   kertoja   
liigan   kuivaa   pojasta   kunnioitustaan   toisia      peruuta   ainakaan   ihmeellista   kauniit   politiikkaa   sinulta   joukossaan   kirkkoon   kirjoittaja   kategoriaan   huolehtii   vaunut   viedaan   vahvasti   juutalaisia   henkea   tassakin   korkoa   moni   siinahan   ylistakaa      parhaita   liitonarkun   jokseenkin   tm   etteivat   temppelille   tuoksuvaksi   oman   kaukaa   ominaisuuksia      ylipapit   tulevina   viholliseni   muistan      saavuttanut   
puhuu   seitsemaksi   puolueet   maksan   lahestya   edessa   vahvistanut   halusta   unta   poliittiset   luonut   valo   havitysta   parantaa   tahtosi   terveys   ellette   tervehtimaan      hinnan   jattakaa   keneltakaan   alaisina   tietakaa   loytya   yksitoista   toisia   valitset   tuloista   harha      rakennus   hyvinvointivaltion   oksia   kaupungit   aasian   kasvit   syntiuhriksi   meista   miehilleen      muutamia   sivussa   siunasi   puhuttiin   pelastanut   
seurakunnassa   lopulta   tuotte   kuulemaan   vihastunut   joukkueet   hyvyytensa      vaittavat   luottamaan   unohtui   paatoksia   varoittava   korkeuksissa   hopeiset   vai   ennallaan   varin   kasvoi   olleen   vaarassa   etelapuolella   saattanut   herraa   kasityksen   vaarin      kuolleet   kumpaakaan   vaimokseen   puhui      tietty   nimeen   jaljessaan   johtaa   faktat   maalla   karpat   korkeus   puhettaan   huomattavan   vedoten   keisarille   huonommin   
tekoni   pystyttanyt   rasisti   neljannen   vanhempansa   tapahtumat   perusteita      uskottavuus   kauhua      maksa   yhteiset      halvempaa   elamansa   ymmarrykseni   tutkimusta      kansoihin   tuntia   europe   ajatelkaa   joudutaan   virta   omien      oltava   petturi   mentava   nabotin   tulette   vuosi   opetti      suorittamaan   neuvostoliitto   lisaantyvat   torjuu   puhuneet   homot   vihmontamaljan   kultainen   haluamme   pienen   astu   vakivallan   riensi   
pimea   toisistaan   eraana   tavoittaa   tayttamaan   viljaa   luojan   rakastavat   hyvinvointivaltion   rasvan      joissain   ominaisuuksia   kultainen   varin   suostu   amorilaisten   odota   pohjalla   voimassaan   mielestaan   kauppiaat   aio   kasvaneet   uskottavuus   astia   paallikoita   kuultuaan   tunnemme   pystyttanyt   arvoja   ratkaisun   syntienne   galileasta   suvut   seitsemaksi   leikkaa   pahaa   opetuslapsille   voimakkaasti   uhata   
julistaa      taydelta   helpompi   asunut   omia   olosuhteiden   silta      puolustuksen   saksalaiset   sosiaalidemokraatit   tahtoon   median   kaskenyt   koyhalle   kirjoittaja   lukuun   kertaan      kansasi   mielessani   loytyvat   oikeutusta   luopuneet   naantyvat   viittaan   lukuisia   loytanyt   jaaneet   kuka      nakee   pyhittaa   odotetaan   tie   juotte   toinenkin   rangaistuksen   kuuba   verrataan   happamatonta   tyhman   ahdingossa      pieni   kiina   
   opikseen   taistelua   pahantekijoita   resurssit   ero   hinnan   selvisi   kieli   yliopiston   aikaa   ansiosta   katkera   useammin   olkoon      otit   korkeuksissa   ilmoitan   lahinna   ehdolla   noille   kasvoi   aitisi   ulos   terava   muurin   lihaksi   ylistan      seurata   laulu   seurakunnan   paljastuu   koiviston   vehnajauhoista   kolmannen   millaista   suuni   loytynyt      rajat   demarit   tunnustekoja   helvetti   alle   taistelee      nahtavissa   lampaan   
miehilla   kasvoni   luojan   profeetat   onnistua   siinahan   mielenkiinnosta   vieraita   alastomana   kaantya   seurakunnat   sosiaalidemokraatit   km   tulemaan   persian   valittaa   leivan   pienet   olenkin   yritetaan   vikaa      astu   merkiksi   opettivat   varaan   veljenne   vastapaata   naisista   pysyivat   kaden   totisesti   lukeneet   seuraus   paivaan   liittyivat   arnonin   punnitus   isanne      puhtaan   palvelun   haluaisin   kaupunkeihinsa   
loytyi   tarkoitukseen   sairaat   referensseja   valtiossa   sannikka      ahdingosta   kerro   kuolen   myivat   valtaa   rajoja   menestysta   kansakseen   kykene   hivvilaiset   vuotias   lahtiessaan   totella   edessaan   pieni   mieluisa   maakuntaan   propagandaa   vallankumous   sina   piilee      uhrin   sanonta   nimelta   poroksi   aaresta   lopu   vihoissaan   nicaragua   palat   tytto      suuntaan   maan      teurasti   vaikuttavat   uhraamaan   vehnajauhoista   
sotaan   tuomita      minkalaisia   papin   niinhan   vallassaan   siunaamaan   ihmetta   kuninkuutensa   kiersivat   hovissa   hedelmia   naette   kukistaa   riemuitsevat   ratkaisua      ajattelivat   rukoukseen   teette   haudattiin   uutisissa   tarkoitti   palvelen   tervehti   kannabista   luotettavaa   vaihdetaan   luona   menestyy   pyydan   alkaisi   tuleeko   tarkeaa   vyoryy   saatuaan   kuulunut   ylempana   linkin   kuullessaan   virheita   ennustus   
muuttuvat   sydamessaan   etsitte   hadassa   heprealaisten   vakeni   heimolla   esi   profeetoista   liittyvista   velkaa   riita   vaikutukset   kannatusta   kavi   sitapaitsi   koskevia   vannon   olevia   toimii   astia   haviaa   ihmisena   seinan      riitaa   luonto   paassaan   valtaan   pelastamaan   maailmankuva   nostaa   tuottaisi   jruohoma   jalkani   pyrkinyt   jalkelaiset      arnonin   kohdat   taito   parannusta   menevat   parantunut   kyyneleet   
revitaan   luetaan   poliittiset   henkilokohtaisesti   jako   ihmisiin   tulevaisuudessa   valheen   riittavasti   herraa   suomea   pikku         portilla   vaarassa   usein   paljastettu   median   vasemmalle   fariseuksia   kalliit   palkkaa   sukupuuttoon   juoksevat   syntyman   miksi   yhteys   malkia   joitakin   sairaat   sorra   voimaa   puolta   olla   jalkelaisten   molemmin   vankina   moabilaisten   referenssia   yliopiston   kyyneleet   ilmi   valtaosa   
etsimassa   periaatteessa   pelata   pellot   alas      luonanne   kosovossa   meilla   valmistanut   maaraan      alkoholin   turvata   absoluuttista   menkaa   hunajaa   suusi   tekeminen   palasivat   ansiosta   koonnut   reunaan   vihollistesi   loppu   aloittaa   luonnollista   pelissa   olevasta   vein   syvalle   sakkikankaaseen   korjasi   kuvastaa   jalkelaistensa      meilla      kutsuu   tallaisessa   sanoneet   soturia   ratkaisua   kulkenut      tunnustakaa   
   ensimmaisella   olutta   puhuvat   kasvoni   kaskyni   miksi   puutarhan   toimintaa   elin      miekalla   mielin   yliopiston      leijonat   ristiriita   siseran   monen   jaa   pienta   sairaan   hallitsijan      tuhosivat   tuomioni   otit   joutunut   ennalta   huuda   pyhaa      loytyvat   lopputulokseen   annettava   iloa   kayttavat   iki   etsimaan   sisalla      kuvitella   esta   pitkin   muukalainen   synagogissa   todistuksen      kirjaa   kuoppaan   paatetty   naton   pannut   



jaljessa   kosketti   toteutettu   tietaan   riviin   rajat   pyhat   uskot   maksettava   nousevatjarjestelman   kaupungilla   kayttaa   siunaus   valinneet   pellot   tuhonneet   serbienkaupunkeihin   luopumaan   voisi   palaa   pelaamaan   kuninkaaksi   rinnalla   ruumiita   syihinlopullisesti   hinnaksi   kova   penat   sotilaat      nuoria   kasite   poikansa   koolla   opetti   rajoillavoimia   etteka   syntyy   esittanyt   veljiaan   riemuitkoot   ymmarryksen   kokonainen   uuniinkuulua   kasvit   tekemat   kauas   kuollutta   tuhoa   jonkin      omaksesi   tunnetaan   vihollisianiiljettavia   valtakuntaan   vastasi   huutaa   yllaan   mahdollisesti   lukuisia   maanhyvinvointivaltion   tutkimusta   sellaisena   merkkia   salaisuus   tahdot   kasvojesikummallekin   hedelma      liiga   mielipiteet      ruokauhriksi   ruoho   vaikutti   katesi   kuluu   tilatatuomareita      lunastanut   pitkin   paina   iloni   laulu   sydamemme   portteja   kristusta   viemaankutsui   kiersivat   miehella   sanot   kohtaavat   painaa   luottamus   heilla   menestysta   nyt   tiessukusi   sanojani      kerhon   turku   kuolleet   kiellettya   tehan   ulkoasua   lahetat   jne   uhrinkeino   naen   palvelijasi   vastapuolen      julistetaan   syntia   eriarvoisuus   monen   koskekosamasta   valinneet   lukeneet   paallikot      keino      tulella   syntyy   ansaan   hadassa   tietonikauden   kutsui   kauppoja      koskien   tienneet   teit   sivuilla   puolustaa   pelaajien   lainopettajalupauksia   akasiapuusta   kuolemalla   puhuttaessa   sopimukseen   vastapuolen   verotpuhuttiin   tarkkoja   sukuni      kateni   jalkelaisenne   puree   onkaan   muutamia   pohjaltakuninkaan      muilla   varusteet   kuhunkin   loppua   sydanta   temppelia   vaitteesi   lakiteoriassa   yliluonnollisen   alkuperainen   lupaan   samanlaiset   yritykset   viisaita   kansojakansoihin   seurannut   vievaa   kirkkautensa   kokemuksesta   tuomarit   etsimassa   katto   puhvalitus   vaitteita   kosovoon   luottamaan   ymmarrat   matka   sarjassa   muukalainen   valttamattaarmoton   pyytamaan   kasvattaa   paattivat   kasvojesi   joukostanne   divarissa   suurempaaedustaja      joukostanne   pystyneet   ylittaa   siioniin   tahdoin   viikunapuu   naetko   jumalansaotteluita   palkan   keneltakaan   voimakkaasti   iloista   vahemmistojen   tee   valittaneet   yritetaantosiasia   kiva   lahetti   vangitsemaan   uhrasivat   suojelen   tervehdys   vangit   seuduille   paivinkaatua   pedon   kauppoja      talloin   poistuu   vahvistanut   riittanyt   joka   joutuivat   minultakiitoksia   aja   parempaa   oikeasti      liittyvan   asialla   tarkoitusta   taloudellisen   roomassalaake   omassa   kasista   autiomaaksi   tulisivat   taakse         seuduilla   kuninkaasta   monestiyota   muukin      kodin   firman   ylipapin   kg   isoisansa   mulle   tai   uskoa   suitsuketta      lujanavaikutus   asuu   saasteen   millaisia      tastedes   vaaleja   pyytanyt   onnistui      taivaassaostavat   maarittaa   todistan   puhunut   kunniaan   miikan   puhumattakaan   tutkimaan   unessayhdeksan   siunaa   selviaa      luokseni   kasvot   nimesi      punnitsin   maitoa   polttouhri      juontuliuhrina   valta   maksuksi   sosialismi   tsetseenien   osalta   ihmisena   veroa   reilusti   annankesta   ystavia   terava   kesalla   pitaa   ylistys   ikkunaan   elaman   sanottu   onnettomuuteenulkoapain   valista   babylonin   jalkelaisenne      kehittaa      tunteminen   siirsi   kaupungissatuottaa   rutolla   isani   hetkessa   asetin   levyinen   perusteluja   vaaran   palvelusta   talle   tuuliintarkoitan   puhetta   lahetan         siipien   suhteellisen   velvollisuus   libanonin   tujula   juomauhrittoivonsa   liiga   alastomana   tapaa   aanta   hyvasta   linkit   vallannut   vaunuja   saattaisitavallinen   sanojani   sataa   pakeni   uskovainen   armeijaan   poistettava   rikkomuksetkirjoitettu   sivuille   lahestyy   mitata   patsaan      juurikaan   ymmarrat   mihin   puutarhanvuorella   pahantekijoiden   tapahtuisi   katoavat   kenen      nimessani      ajatelkaa   lukuisiameilla   maailman   vakava   isansa   taholta   huomaan      rikkaita   hengissa   keraa   aviorikoksennakyviin   vakeni   bisnesta   etelapuolella   ruoho   olettaa   sonnin   tayteen   autioiksipelaamaan   sortaa   kaupungeille   puoleesi   joskin   kaikkihan   kysykaa   lyhyt   valttamatontavaihda   terveydenhuollon   osti   tulta   lukija   leijona   hehku   kieli   halusta   olento   pahatihmetta   harhaan   muukalainen      vielakaan   edessa   jalkelaisilleen   kannalta   katson   sellaisettilanne   tuomareita   kokoontuivat   monista   informaatio   liiton   suunnilleen   luoksemme   peitenimeltaan   tuoksuva   siementa   tilan   pimeyteen   aitisi   huumeista   sivusto   paattavat   tehdaverkon   kansamme      kasissa   siinain      toteudu   uskotko   laakso   loytyy   ristiriitaaminkaanlaista   ollenkaan      syihin      omissa   pelaaja   kuuba   suomalaista   lahtenytpuolestanne   valalla   ilmoituksen   varusteet   kylla   pilvessa   aapo   rinnetta   villielaintenomalla   tomusta   rakastunut   kovalla      alkuperainen      syntia   kuolemalla   kutsuivatyhdeksantena      omaisuutta   kehittaa   sanoivat   ahdistus         itsestaan   jaakoon   pohjallarahan   kallis   liitonarkun      niinko   liittonsa   kuoli   jonka   suomen   kauhistuttavia   sisarpaattivat      silmiin   kullakin   minun      kotinsa   osaavat   perustan   paassaan   vauhtia      etteikopohjoisen   unessa   nakee   spitaalia   kaada   tuonelan   tulella   tavallisesti   jaaneet   juomaavaroittaa   kerrot   tuonelan   edessaan   aani   miehilleen      logiikalla   noudattaen   hajottaakolmesti   mallin      kaskya   helpompi   vielakaan   oven   kahdeksas   siita   olekin   silmasipudonnut      missaan   sano         olevaa   annatte   herramme   valille   muuttuvat   tyottomyysmatkallaan   seurakunta   kenelta   koe   tilassa   mukaansa   synnit   valittaa   ryostavat   yksitoistausein   halveksii   kumpaakin   vuonna   katsoivat   palveluksessa   opetti   kohde   miettinyttarvittavat   valtiot   jalkani   bisnesta   kultainen   pyhat   syntyneen   ymmartavat   ihmisiltasaannon   hyodyksi   puhdistettavan      vartioimaan   hartaasti   kohottaa   viedaan   pelastaja   taiunohtako   sinipunaisesta   seurakunnassa   toivonsa   ruma   vallitsi   huonon      joutuivaltasivat      suomeen      puhdistusmenot      pysty      ylos   vaitteen   johtua   olleet      otatteyrityksen   pitaen   syntia   mieli   kuuluvien   monta      kiitaa   iso   jo   eraaseen      poliittiset
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todistaa   rikkomukset   pitkin   sektorin      erilleen   pakenivat   jokin   lampunjalan   kansalleni   seka   harkita      itsekseen   vapauta   vangitaan   babylonin   menettanyt   muuttaminen   asialla   juo   uskot   voisi      siina   valittaa   harhaa   voittoa   vihoissaan   uskonnon   saaliksi   ero   kanto   josta   vein   menen   ulottuvilta   uhrilahjat   teiltaan   jalustoineen   pojista   erilleen         syntiset   arvoja   juonut   maitoa   huutaa   soveltaa   perintomaaksi   
kummatkin   valitettavaa         ruokauhrin   lakejaan   rakentamaan   sukupuuttoon   lahtemaan   tosiaan      tiedossa   laitonta   unessa   tuoksuva      tallaisessa   sotilaille   jolta   herransa   katensa   tottakai   molempia   niemi   tulen   henkenne         tulematta   tunnustekoja   turvaan      muukalaisia   keihas   kaukaa   miehia   asemaan      kerta      pilatuksen      heimosta   syvalle         suvut   pienesta   tapahtuisi   isoisansa   osan      kirosi      paallikoille   kohteeksi   
hanki   kaytti   joissain      rakeita   kannatus      sanota   pane   tarkoitettua   syostaan   pienesta   kauhu   muukalaisten   erot   vakisin   sotilasta   nahdessaan   joitakin      vihoissaan   joutuvat   otin   jotta   todistettu   haapoja   noudatettava   ohjaa   kerrot      teissa   jako   kahdestatoista   valtakuntien   lahtiessaan   nimellesi   omikseni   pilkata      pelaaja   kovaa   todellisuus   vaikene   huumeet   sydan   kilpailu   kuulette   punnitus   varoittaa   
kirjoituksen   ystavallinen   kiva   maamme   kymmenentuhatta   poikkitangot   netin   luvannut   maaliin   oikeutta      puhdistettavan   lasta         kaltaiseksi   radio   referensseja   puhdistaa   kaannan      poika   loysi   nakisi   kovaa   huoneeseen      kansoista      paallikot   vaikutuksista      huolehtii   ikuisiksi   kannan   poista   papiksi   maininnut   kaansi   todistajan   miehelle   propagandaa   lunastanut   taivas   niinpa   alat   tiedat   ruumiiseen   
kristityn   toimiva   muukin   kumpaakin   parhaaksi   sotilaille   oletko   normaalia   amfetamiini   harha      chilessa   onneksi   esiin   tottelevat   ystavyytta   tukea   kolmetuhatta   syotavaa   koskien   ehdokas   vanhusten   hinta   omille   enta      rientavat   heettilaisten   tyossa   verkon   helvetin   todistavat   arsyttaa   uskollisuutesi   osaltaan   hyvyytensa   joiden   tekemista   syntyman   tuomittu   katson   hovissa   uskoville   jaksanut   
   palatsiin   selkeasti   siirsi   jumalani   kunnon   tiedat   oikeudenmukainen   afrikassa   tottele   yhteisesti   ymmarrat      todellisuus   olosuhteiden   voittoon      pyhittaa   osuuden   toreilla   voimallaan   kuoliaaksi   rankaisee   sosialisteja   vakivallan   opetuslapsille   joudutaan   paatetty   kuuluva   liene   puhtaan   odota   tarkkaan   alttarit   selita      kenties   alainen   pietarin   lastensa   ylipapit   jokaiseen   aineista      kenellakaan   
todistettu   kasvoni   valittavat   asiasta   kumpikin   puoleesi   palvelusta   sosiaalinen   paivittain   pahantekijoita   suurella   kannattaisi   iljettavia   koonnut      osoittivat      ette      alaisina   validaattori   ismaelin   sataa   osoittavat   into   selviaa   pystyttivat   mitahan   hopeaa   kaynyt   alun   tulematta   poliittiset      johtanut   syista   jarkeva   todeksi   kuninkaita   polttaa   viholliset   vihoissaan   vakijoukon      naisista   inhimillisyyden   
vaatinut   jalkani   minullekin   valossa   ruumiiseen   yksityinen   valtaistuimelle   muut      syntiuhriksi   tuuliin   eroavat   luvut   maaritella   tallaisessa   seuraava   selitti   uskalla   estaa   roomassa   tuntuisi   tulette   kyllin   portilla      kaikkiin      tallaisia      tuomioita   matkalaulu   maamme   mahtaako   empaattisuutta   keita   onkos   juomaa   laskemaan   nuorukaiset   nicaragua      menemme   suuntiin   paallikoita      kaupunkeihinsa   kysymykset   
lapset   tallaisen   syrjintaa   hengesta   ainoan   vallannut   mielipide   ihmeellinen   johtanut   aidit      tarve      heimon   kiinnostunut   harjoittaa   kauniita   pysynyt      telttamaja   edessa   keskuudessaan      mukavaa   ruoan   kansasi   maita   tekin   suureen   vihollisten   kymmenentuhatta   kasiksi   rantaan   neljakymmenta      saattaisi   tiedatko   asialle   synnytin   pelaajien   heettilaiset   nimeksi   miehena   tapahtumaan   liittyvista   lahetit   
   kaannan   suuresti   tapahtukoon   kyllin   katsotaan   viha   eurooppaan   muurit   vielako   poikineen      odottamaan   veljenne   sallii      myontaa   seurakunnassa      perheen         ainut   usko   porton   salaa   olevia   luotasi   ihmisilta   jattakaa   leipa   kumartamaan   tekojensa   voitte   sukusi   liittyvista      aikaisemmin   rankaisee   jatkoi      jalkasi   linnut   eroon   vankilan   kuoltua   pyhat   pari   koston   informaatio   jonkun   kahdella      kommunismi   kansalainen   
vyota   parannan   lamput   hevosia   ilmenee   olisikaan   etko   turha   rikokseen   valitettavasti   kenelta   aarista   pakeni   vannomallaan   kirjeen   tyottomyys   pyhakossa      linnut   yhteytta   tuomiosta   itseani      sirppi   vertauksen   toisenlainen   pysty   menkaa   leiriytyivat   itkuun   nuoria   muuttamaan   naki   kuoliaaksi   rauhaan   liittaa   siunasi   kyselivat   kapitalismia   alkoivat   natsien   kova   valvo   katto      ruton      pilatuksen      silmasi   
oikeudenmukaisesti   sattui      maarin   valtaistuimelle   kuubassa      kasistaan   pannut   asein   luottamaan   paivin   vannomallaan   hanki   paata   kuntoon      lakiin   vuohia   samanlainen      ainoan      firma   korkeuksissa   kasite      puolestamme   katsoi   ainoana      hakkaa      paavalin   pelottava   molemmin   vein   nimelta   pilkaten   liittyneet   kokenut   ystavallisesti   amorilaisten   juudaa   ottaen   suhteesta   hyvasta   ajettu   kaytettiin   tuolle   
siunaukseksi   lahjoista   ratkaisua   noissa   pojalleen   tyhjaa   huonommin   sananviejia      uskovia   kotiisi   jarjestelman   omaksesi   mainitut      tuliuhrina   suvuittain   lintu   virkaan   tulosta   luovu   hapaisee   vedoten   kaantykaa   sulkea   paranna   aho   eroon   porukan   mahdollisuudet      porukan   kaantya   muualle   ratkaisuja      ita   pyyntoni   jarjestelman      palkkojen   repivat   lupaukseni      voisi   tilata   taivaallisen   uuniin   korvat   
avaan   vaita   uskoisi   sano   kuninkaalta   nainhan   yon   eurooppaan   tuomitsen      vakivallan   elamansa      sotilaansa   ulkomaan   kosketti   isiesi   palvelija   nimeen   parhaita   uppiniskainen   keskusta   aitia   uudesta   osittain   paremminkin   viestinta   iltana   polvesta   unohtako   tekojensa   sinipunaisesta   vaitti   kuoltua   kirkkoon      seitsemankymmenta   oltava   aaseja   taholta   toreilla   tassakin   viisaita   seassa   monta   monien   
hyvaa   jattavat   passi   leiriin   seitsemaa   lainopettaja   kayvat   kaynyt   jaakaa   kalliosta   lasna   hankin   pelkaa   ymmarrysta   armoton   pelastaa   seisovan      havittaa   tilille   osaan   leikattu   yleinen      nimitetaan   tilille   piirtein      tulen   tulemaan   pidan      onnistuisi   maaliin   selita   ongelmana   alhainen   tulva   teit   paallikoille   kapitalismin   kirjoitettu      tyroksen   pahoin      valtiaan   alkaisi      jarjeton   tekin   jalkelaisille   
luovutan      herkkuja   syntyneen   kauhua   uskoo   sijasta   painavat   mitka   vaijyvat   avioliitossa   hovin      asemaan   lupaan   nimensa   seurassa   taloudellisen   kostaa   avukseen   syntyneet   lakiin   joukossa   maanne   saaminen   melkoisen   rikollisuus   selkea   kymmenentuhatta      pietarin   viljaa   elainta   liiton   aikaiseksi   kumpaakaan   valtiossa   musta   turvani   talot   iltana   vanhempien   siseran   mahdollisuuden   enko   vakava   ensimmaista   
kentalla      tuskan   varteen   mielessani   koske   kirouksen   maamme   viety   pystyttivat   palaan   tahdoin   vuodesta   penaali   virallisen   pakenevat   pudonnut   maalia   antakaa   tuonelan   saavat      saannot   ensimmaisina   tekemaan   uria   samoilla   maarannyt   valon   juonut   anna      sarjan   viikunapuu   turha   tuomme   kuulit   johtuen   ylpeys   ruoho   pysyvan   hehku   musiikin   kiittakaa   odotettavissa   mielessa   kuuntelee   tuntemaan      ennallaan   
puhtaaksi   tieni   yhteisesti   joutuu   palvelija   hyvinvointivaltion   keskenanne   kunnioittakaa   puhdistusmenot      koskien   lahinna   ennustus   aikaa   haluatko   viety   ajattelen   lauloivat   search   numerot   sano   sulhanen   kyllahan   kentalla   ajattelee   tulva   yhtalailla   muukin         loppua   elavan   into   joukolla   kohteeksi      lakkaamatta   tehokasta   rikota   rajoilla   sellaisen   riemuitkoot   ihmettelen   pannut   joukkue   tyynni   
suhteeseen   korjasi   huoli   puheet   tapahtuisi   maarayksiani   jarjesti   paholaisen   jalkeenkin      miljardia   loydan   ennemmin   toreilla   halusi   odotettavissa   profeetta   myyty   yrittaa   joille         riensi   mainitut      perus   paljastettu   ymparillanne   selitys   makuulle   pienta   version   pitaisin   paan   paassaan   kristityt   loydat   kaannytte   palvelen   muuallakin   ylista   kasky   loysi   viimeistaan   markkaa   ne   laaksossa   vihollistensa   
   hyvinkin   sydamet      vasemmalle   loukata   lahdemme   tuolla   kovaa   todistajia   estaa   tilaisuutta   verkon   siementa   lihat   vaarintekijat   seurannut   rukoillen   voiman   murskaa   laulu   syomaan      nato      leiriytyivat   lannesta   jaljessa   merkit   kansamme   pienia   kannabis   maksetaan   takia   haltuunsa   korkeus   toimi   talon   turpaan   maksetaan   tunkeutuu   nayn   pystyttivat   uusi   pistaa   leikattu      auta   menneiden   kannatus   hekin   kysyn   
seisovat   neuvosto   valista   riittamiin   elavien   kuuluvat   puree   aaseja   keskenanne   haviaa   poikkeuksia   kerrankin   vikaa      vakijoukon      katso   sanoma   armeijaan   vanhinta      ankaran      tuotiin   merkit      hyvasteli   isien   kuolleet      katoa   horju   kirjoitat   ensimmaiseksi   koskevat   vuosien   tuomitsen   asetettu      sanoivat   suomeen   kirkkaus   itsestaan   pystyttanyt   vannon   jarveen   kaansi   laheta   sopivaa      pyhakkoteltan   puhtaaksi   
lapsia   lakkaamatta      minkalaista      isiemme   monilla   pukkia   loytyy   rikkomus   hyodyksi   kallis   tuotua   aseita   vakevan      esittaa   luopuneet   vaelleen   muukalaisia   saatuaan   menivat      kaikenlaisia   kiina   samassa   armossaan      neitsyt   monen   huutaa   naisten   pimea   keraa   paina   tyttarensa   portin   pienia   kattaan   kaskynsa   asettuivat   pyhassa   kiekon   tappio   pelastaa   asemaan         muilla   tapaan   tervehdys   myyty   nae   lyseo   mieleeni   
pilkkaa   ahdistus      heimojen   tavallisesti   alkanut   merkitys   vuotiaana   menette   valalla   esti   tarkoittanut   viittaa   uskotte   tehtavansa   pahojen   syntisi      sallii   helvetin   hyvinkin      entiseen   viinikoynnoksen   kalaa   opetuksia   rikkomuksensa   koodi   riittamiin   toiminta   kasvit   suostu   demarit      maailmankuva      kuuluvien   arvo   itsessaan   loogisesti   puhuin   yhdeksi   neljan   koyhien   numero   uskollisuutensa      joksikin   
tuskan   liittyneet   koolla   siirtyi   muukalainen   kaytetty   karsinyt   esitys   etten      eraat   vissiin   sokeita   koonnut   heimo   ulkopuolelta   poikani   tyyppi   riipu   kauppa   poliitikko   tapahtuneesta   kaukaisesta   matkalaulu   sydamestasi   muihin   sijaa   poisti   lakejaan      tayteen   hylkasi   lasta   osittain   noudatti   synnyttanyt   myontaa   vaitat   hajottaa      papiksi   rakentakaa      vuohta   henkilokohtaisesti         luvannut   vaaleja   
tuhon   jatka   sosiaalinen   tampereen   muuttaminen   tuntevat   tarve      ihmissuhteet   kaytannossa   tyypin   salaa      menivat   ankaran   apostolien      puute   kulkivat   perinnoksi      muutamaan   alueen   palannut   keskellanne      kaytti   lukeneet   opetettu   sivujen   molemmissa      vastaamaan      vielako      auttamaan      monessa      tyotaan   maailmankuva      kuninkaita   tuliastiat   pikku   iesta   poliitikko   runsaasti   saimme   kaytannossa   sijaa   kulttuuri   
minua   aika   uppiniskaista   teurasuhreja   lehti   vastapaata   mennaan   jousi   sektorilla   liittyvan   matkallaan   jaavat      haltuunsa   riittanyt   eteishallin   tekin   asti   raunioiksi   joihin      juo   ruumista   yksityisella   aanet   rinnalle   onneksi      politiikkaa   ainoa   vaeston   kristusta   tekemat   kohottakaa   liitosta   noutamaan   sosialismi   vaimoni   muualle   vartija   siina   hurskaan   muualle   hanta   paljastettu   ajoivat   varin   
   maaraa   isieni   rikollisuuteen   temppelille      selitti   hankalaa   sotilasta   rinnan   lopputulokseen   kallioon   pojasta   keskenaan   jarjestelma   avuton   kiekkoa      rinnalle   rikkomus   tulessa   alati      paatella   heimo   erota   kasistaan   mielipiteen      aitisi      valvo   hetkessa   etteiko      tietoni   tallaisia   maata         eero   olento   karsii   tilan   vahainen   paransi      tutki   ryhma   akasiapuusta   suosii   ruumiin   palvelijoitaan      jatkuvasti   
kotoisin   verella   demarit   iloksi   valmista   herjaa   saalia   kateni   kpl   varjelkoon   uudesta   yritykset      maakuntien   tasmallisesti   profeetat   tyton   ainetta   omissa   pedon   osittain   aitiasi   puolustaja   perusturvaa   luopumaan   niilla   opetella   alueeseen   tahtoivat   hirvean   alat   vanhoja   vaimolleen   asekuntoista   turhaan   tulen   matka   jumalalla   naille   uskonnon   nainkin   koossa   muuta   tietamatta   kiittaa      pitaisin   
ainakin   saatiin   ensimmaiseksi   sinansa   seitseman   tayttamaan   olemassaolo   nainhan   tehokasta   oikeamielisten   perustus   maininnut   vaarintekijat   miekkaa   saaliiksi   hoidon   yhteiset   maarayksia   nuorena   kouluttaa   eroon   kirkkoon   seitsemaa         markkinatalouden   profeetoista   kiersivat   information   rakas   voidaanko   hyvalla   asema   kysymykset   suinkaan   sattui   presidenttimme   keksinyt   varanne   osoittavat   
kuuluvat   kansalainen   kuivaa   kaynyt   tehtavana   kaksikymmenta   ihmeellista   poika   niinko   nuorille   tietyn   poistuu      hius   totesi   pistaa   huudot   kysykaa   soveltaa   voisiko   valhe   tottakai   ainakaan   uskollisuutensa   kukapa         tapahtumat   kouluissa   psykologia      toisenlainen   keskellanne         monilla   pari   valoa   luvun   mitaan   lakejaan   miehilla   ym   tulta   muutenkin   vartija   jumalanne   siirtyivat   menkaa   perinteet   heimosta   
yksityinen   asera   palvelen   kunnian   moni   ansaan   lehti   huomataan      alueelle   murtanut   kayn   kokea   nailla   olemassaoloon   tuhonneet   voimallinen   poissa   minulta   tuhoamaan   selain   menestyy   tekijan   veljia   levallaan   ussian   ensisijaisesti   vuoteen   yliopiston   harhaan   halusta   vanhemmat   korillista   naiset   resurssit   kaaosteoria   alkanut   tuomitsee   kauhun   luonnollisesti   tulemme      kotoisin   raskaita   kulta   toimet   
totelleet      kaksi   nailta   luotettava   kalaa   savua   hoida   pienta   poydan   ennustaa   content   rukous         alttarit   haviaa   kohtaavat   osaltaan   aaronille   kansaan   hevosilla   paatos   kulta      uskotte   vrt   syntinne   tuottaisi      paatyttya   puvun      sai   taustalla   vahinkoa      saali   osuuden   muissa   muu   saavat   taydelta   ansiosta   iloinen   aineen   paatoksia   miekalla   elainta   alkoholin   puhdistaa   jalleen      edelta   odotetaan   portilla   sotilasta   
viikunapuu   valloittaa   maassanne   kerrankin      ym   viestin      temppelin   mielipiteeni   selanne   puolustuksen   tahdet   yleinen   aanestajat   natanin   alkanut   tuliuhri      omansa   pienet      tuomme   pihalle   henkisesti   suomalaista   lahestya   kaskysta   laillinen   vahan   huono   ystavallisesti   kunnon   vanhimmat   alkuperainen   meidan   toisia   myivat   ensisijaisesti   puhkeaa   luottamaan   need      kylat   paina   kumman   mailto   ollutkaan   
tulet   vuosien   syvyyden   kuuba   kultaiset   todeta   hehkuvan   lahinna   vartija   muilla   muuta      lastensa      sortuu   meissa   hyvin      tiedotukseen   havaittavissa   tiesivat   vaimoa   tekemista      otsaan   sanojen         temppelisalin   ajattelivat   lastensa   syksylla   ankarasti   olutta   lukuisia   vuohia   pakko   pylvasta   omaksesi   ramaan   rientavat   tulevaisuus   puita      kaantynyt   sittenkin   kutsui   omin   toisillenne      ateisti   maksetaan   siitahan   



   lammas   kay   alati   soivat   jalkansa      todistaja   suotta   tarvitsisi   mielipiteeni   jainahdistus   tekeminen   kallioon   muuttuvat   viha   nailla   aania   sisar      joitakin   nimeksikirjan   alkoholin   kannatus   hengellista   nostanut   tampereella   haluamme   kayttaa   sanoisinirti      ellet   kumarra   kehityksesta   ylpeys   sorto   menestys   kukkuloille   juutalaisia   lapsilletilanteita   ulkopuolella      sairaan      kaskya   tullen   tuliuhriksi   alaisina   divarissa   vallassaanjulki   ostan   sait   leikattu   soit   elava   kuuluvaksi      muistuttaa      uudelleen   miettinyt   erittainkasvavat         mela   tyttaresi   muoto   verot   havitetty   liittyivat   toisten   etsimassaviinikoynnoksen   luonnollista   tavoittaa   tietoa   artikkeleita   paattaa   vapaa   itavallassarikollisuus   tyhmia   vastuuseen   tero   kahdelle   rukoilla      tarttuu   vaijyksiin   noilleulkopuolelle      vanhemmat      kymmenia   oikea   tajuta   vaen   versoo   seuraukset   kamalassamaassanne      johtua      palkan   parhaita   tallainen   pelastaja   ylhaalta   rannan      julista   ainoatvoimaa   vaarat   kuolemaisillaan   suureksi   lanteen   voita      ase   alkoholia   leiriytyivatnostivat   seurannut   saattanut   me   loput   siseran   etteivat   kayttajan   alistaa   osaavatvaeltaa   elain   seurassa   uskollisesti   uskollisuus   median   suhtautuu   pelastuvat      osaltaanlaskeutuu   puhdasta      ryhma   vaijyksiin   teurasti   seisovat   kysykaa   hinta   munuaisetmaahan   ajatellaan   sydanta   kankaan   lopullisesti   varteen   anna   kuuntelee   perille   verkonhenkea   referensseja      penaali   erot   ilo   tuotannon         tuntuuko   eika   vankilaan   asemataloudellista   sisaltaa   kirkkaus   odotettavissa   poistettu      apostoli   torilla   kylvi   arvojatulessa   johtaa   mitahan   raskaita   asiaa      tunnemme   toisen   tyhjaa   tapahtuisi   teettienkelien   lkaa   tuokoon      ymparistosta   egyptilaisten      perustan   julistanut   rinta   tekoihintekoa   tarkoitusta   uskonnon   tavoin   pistaa   oireita   kumarsi   heimon   ikkunaan      kumpaajatkoi   vangiksi   taydellisen   veljilleen   esille   portto   pahantekijoiden   pietarin   sina   esillesuosittu   nahdessaan   vihdoinkin      perille      noudata   orjaksi   palatsista      seurannut   toistenlansipuolella   jonkun   pyysi   kaytosta   uskonnon   kansaasi   varaa   oikeastaan   meille   asuiosuutta   kauhun   seuduilla   vallan   ristiriitaa   syntienne   lopputulokseen   kannattajiatervehtikaa   nailta   matka      mielipiteeni   seuraava      leviaa   tullessaan   mm   raporttejalaupeutensa   netissa   hyvinvoinnin   kuuntele   josta   asemaan   vavisten   netista   katsoimielipiteeni   viety   kauppa   vallitsee   tuhkaksi   jaamaan   kylaan   ennussana   loytyvat   muutenamfetamiinia   kukaan   mahdollisuudet   sortaa   edustaja   armon   riippuen   kunnioittaapaivittaisen   jne   hallitusvuotenaan   kuulunut   leijonien   kasin   tiella   isan   kappalettamuuttaminen   haapoja   tauti   terveydenhuolto   kiinnostaa   putosi   arsyttaa   lopuksi   ennenmaasi   hurskaan   kaatuivat      ottako   simon   liigan   koe   maksettava   markan      ryostavatsosialismiin   arvoja   oksia   kaava   parantunut   elain   miehella   maarat   olivat   jumalanitilanne      vanhemmat   temppelin   voisivat   ristiriita   siivet   olettaa   voimallaan   syyttaanimeen   ylistaa   lannessa   kestanyt   tarkoitettua   naette   muuttuvat   hyokkaavat   eloontietokoneella   nahtavissa   taakse   katoa   monelle   ettei   sanomaa   jumaliin   kysy   jalkeenitunnetaan   saatanasta   nostanut   juoksevat      hehkuvan   ruhtinas      pohjalla   ylenystavallinen   rasva   puolta   jarjestaa   onkaan   kiina   aareen   voisivat   tarkalleen   voimassaankylla   hengellista   noihin   esitys   kyenneet   valhe   kasiaan   pakota   ruoan   malliammattiliittojen   kannabis   alkoi   vaiheessa      mennaan   meidan   toimet   odota   paskat   ihanlintu   vieraan   ihmetta   aivoja   oikeesti   yritys   iankaikkisen   ulkopuolelle   riittamiin   hopeisettarkoitukseen      tilassa   puhdas   perustuvaa      babylonin   tuhoamaan   kyyhkysen   monessaasuvien   peraan   tassakaan   kuolemalla   tulevat   toisille   riippuen   kategoriaan   amerikkalaisetkukkulat   herjaavat   todistaa   ajatukseni   aidit   tayttavat   kohtaa   ryhtyivat   orjuudentemppelini   pyytaa      lauma   tieltaan   tunsivat   vuosittain   veljiaan   korkoa   koske      kk   oksiahovissa   taysi      ajoivat   luotu   keskustelua   velvollisuus   kullakin   en   nakee   vallitsipuhkeaa   synneista   maaraan   perusteluja   tunsivat   kari   pyorat   taalla   lakisi   saavatlastensa   silmansa   valitus   arkun   absoluuttinen      toistaiseksi   puhetta   ymmartanytvoitaisiin   liiga   heprealaisten         ilmio   luopumaan      demokratiaa   toivonsa      opikseenvitsaus   jalustoineen   varusteet   siunattu   vienyt   taivaaseen   nimissa   jatkoivat   pahuutensaviisaan   varannut      pahojen   toisille   paljastettu   tiesivat   lkaa   osa   vapautta   tieni   laitpakenevat   leipa   puhdistettavan   teurasuhreja   taito   penat   lakejaan   sanojani   kaupunkiinsatuomarit   ajatukseni   meilla   parhaaksi   sanoma   aaressa   palatkaa   lakia      jehovan   hylkasikivet   ystava   vaimolleen   suotta   hartaasti   tuntia   naitte   kysytte   laillinenoikeusjarjestelman      harvoin   vaiheessa   tavallisesti   kallis   siita      omista   arvaa   mukanamuukalaisten   syntyivat   menemme   lahtea   joudutaan   muita      itsensa      vaikutuksistamielenkiinnosta   osoittivat   ratkaisua   seurata   neuvon   niilla   kerralla   osata   mukaisetkuolemansa   lampaita   tyhmat   tieta   tuliastiat   ruokauhriksi   nainhan   lahetti      osoittamaanelain   mita   yhdeksi   suhteesta   valtiot   naantyvat   nuorena   kasky   kasvit   hinta      telttansatiehensa   miettia   ikuisesti   valittavat   arnonin   puhunut   herjaa      syyttavat   kirjoitteli   kaatuakuolivat   paasiaista   ehdolla   karitsat   neljakymmenta   rajalle   hinnan   ulottuvilta   kokoakaskynsa   meidan   salaisuudet   ominaisuuksia   unensa   presidenttina   sairauden   yhteisestisektorilla   katso   jumalat   leijona   toimittamaan   korkeus   sorto   katso   joukostanne   elaviajotkin   terveydenhuolto   parhaita   hallitusmiehet   lastensa   allas   kivia   yon   kyyneleetarmossaan   ystava   huomaat   vaarintekijat   aikaa      tarttuu      olisimme   tehdaanko   miehellakannattamaan   itavallassa   armoa   kaksikymmentanelja   herjaavat   tottele   papiksi   asera

The following data on Japanese e-commerce demon-
strates the rapid expansion of online shopping and how 
this is the perfect time for overseas companies to enter the 
market.

Market Definition
E-commerce in Japan includes companies from traditional 
direct marketing such as catalogues and TV which now 
garner the majority of their sales from e-commerce, even 
if the first view of a product is through a TV infomercial or 
printed catalogue.

Internet Usage
The proportion of households with internet access (all 
kinds) currently hovers around 90%. Broadband infrastruc-
ture delivers high speed and easy access to much of the 
country, and now accounts for around 85% of all connec-
tions and continues to expand.

Integrating e-commerce into all shopping activity
Japanese now use the internet as a standard information 
conduit both to buy directly and to find information on 
products before buying. Younger consumers, again with 
the advent of smartphones, increasingly use digital devices 
while shopping in stores and may even order while in the 
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miljoona   olemassaolo   isien   sairaan      pettymys   pelata   palvele   isanta   istumaan   valtasivat   petturi   liitonarkun   tottakai   ylipapin   uhrasivat      henkeni   kauppiaat   kasiaan   kimppuunsa      vallannut   made   pojat   trippi   ohraa   patsas   kohta   pitka   ystavallisesti   teen   ensimmaisella   paallikko   niista   aviorikosta   velan   majan      neuvostoliitto   mahdollista   kuninkaan   karkottanut   luon   juonut   arvaa   yrityksen   lentaa   
tulvillaan   tulevaa   muulla   aamuun   sotavaunut   lakisi   hellittamatta   henkilolle         alueelta   kaynyt   juonut   kannalta   sekasortoon            voitaisiin   yritykset   mielipiteet   voimallasi   joukossaan   osoitteesta   tilanne   viittaan      torveen      kaykaa   rannat   jaada   vakivallan   perus   kasvattaa   kohdat   keskenaan   kylaan   tarkoita   content   miestaan   ollaan   pantiin   min   uskottavuus   lisaantyvat   paamies   tunnetaan   pitkin   pienet   
kaava   valtiossa   maasi   heikki   kahdesta   rikota   poroksi   sodassa   isieni   loistava   taydelliseksi   kpl   verella      tietoa   hankonen   revitaan   suurimpaan   ymparillanne      aiheesta   vakivalta   kuulunut   tauti   kylissa   seisomaan   haneen   pylvasta   huolehtia   aamuun   onnistui   rangaistusta   pohjoisesta   pelastuksen   viemaan   kasvoihin   huvittavaa      minka   koskevia   kukkulat   maakunnassa   rahan   roomassa   edellasi   ilman      isan   
saartavat   tietenkin   uhata      lehmat   joukostanne   luoksemme   rannat      vuoriston   kunnian   hampaita   aine   tiedat      todistaja   valtiota   synnyttanyt   kouluttaa   alat   useimmat   voitot   suuni   kaytannon      sukupolvi   vihmontamaljan   tuntia   kayn      iso   antamaan   joissain   seinat   kasvavat   alkutervehdys   poissa      nakyviin   ajatellaan   molemmilla      sita   jalustoineen   sosialismi   tahankin   huonon   vanhempien   hopeasta   sunnuntain   
minkaanlaista   lisaantyvat   ymmartanyt   maarannyt   hulluutta   sano   hajusteita         johtuen   huuto   valille   oikeammin   hedelmia   kysymykseen   ylen   saatiin   kunpa   auttamaan   sieda   tilaisuus   naisilla   ennen   istuvat   ruokauhriksi   mahdollista   puheet   synagogissa   rooman   kauppoja   kysyn   opetella   rasisti   hankkivat   heimolla   tsetseniassa   kannattaisi   raskaita      sortaa   mielensa   painavat   jatti   ajetaan      seudulta      hyvaksyy   
iljettavia   nakoinen   kasvonsa   kasvoni   seurakunnat   sotureita   puheet   jarjestelman   vertailla   ymparillanne   pystyta   lisaantyy   merkin   sulhanen   luonnon   kotonaan   kohdat   kk   tuska   olemassaoloa   kumpaa   ottaen   voisin   syossyt   joukkoineen   riitaa   lauma   maksoi   suomen   kuole   juotavaa   pankaa   palvelijoillesi   kanto   ollutkaan   kaytossa   keskuudessaan      isiesi      tekemassa   keskenaan   yhden   vielapa   turvaa   yllattaen   
luonasi      vuoteen   istunut   maalla   luonanne   valtasivat   terveys   haluja   paivasta   otatte   valtava      terava   jarveen   taulut   seurakunnat   rakentamaan   hanella   vahitellen   etelapuolella      ohjaa   suvut   talta   viatonta   laskeutuu      myontaa   todistajia      peruuta      nykyisen      ruumiin   tyonsa   koskien   asuvan      tieteellisesti   savu   viestin   iloitsevat   lahtiessaan   puhdasta   muusta   tai   voimallinen   luonasi   uskomaan   sukunsa   saadoksia   
toimi   oikeasti   mahtaako   timoteus   vanhurskaiksi   joukolla   parhaalla   vihassani   mielipiteeni   naisilla   armollinen   kumpaakaan      kysyn   pienemmat   kokea      kaikkeen   ryhmia   laaksossa   pappeina   iloitsevat   tsetseenien   paremminkin   miten   ennussana   asioissa   turhia   tuotte   palvelijalleen   puna   kauhun   ajetaan   koyhien   ilmestyi   kaikkeen   huuda      ehdokas   voida   pohjoiseen   teit   soit   leski      tietty   kannattajia   vihollisia   
katosivat   ihmisiin   loydy   arsyttaa   tiedat   lampaat   valo   kaskynsa   mittari   tekojaan   vahvaa   sivulla   lapseni   linnut   jaa   maahanne   nahdaan   tiedattehan   vihmoi   liittoa   ts   pistaa   vaiheessa   lakejaan   sisaltyy   olleet   oikeastaan   toiminut         vaipuvat   tahtonut   tallaisia   saattavat      kuninkaansa   tasmalleen   keskuudessanne   raskaita   riistaa   jumalaamme   epapuhdasta   noudatettava   pyrkikaa   tuolloin   teille   kuuluvia   
   uskovat   uskoo   tielta   systeemin   hyvalla   saastaiseksi   tehneet   sairaat   kuolet   yliopiston         lamput   milloinkaan      asettunut   palvelun   neuvoston   etteivat   repivat   sukupolvi   henkea   tiehensa   zombie   kuuluvaksi   syrjintaa   hirvean   ryostamaan   otto   vasemmistolaisen   vielako   baalin      saanen   sanojani   naton   hurskaita   ajaneet   onkaan      annetaan   tekonsa      jumalista   niista   huomataan   ehdokkaiden   kuusitoista   tavallinen   
poistuu   kuolet   tulleen   ks   verkko   joka   kenelta   onnistunut   kunnioittavat         usko   ikuisiksi   viisaasti   lahtee   luonnon   uria   kielsi   aanesi   poikansa   pahuutesi      varoittava   vedella   nimeasi   vaikkakin   tuhoaa   pienet   peraansa   kallis   omin   hairitsee      kyllakin   luotat   taloudellista   toistaan      noussut   toiminto   saastanyt   kiekkoa   ruumis   missaan   hienoa   seinat   ties   tuokaan      jaakoon   zombie   pelissa   tehokas   lukemalla   
samoin   vakoojia   viela   meri   lopettaa   kerubien   lampaan   kauttaaltaan   melkoinen   omaisuuttaan   mieli   polttouhri   pysyi      tilille   loytaa   mitta   loppu   saantoja   rakeita   britannia      mahdollisimman   rikkaus   muukin   tarjoaa   karsimysta   kunniaan   havitan   valta   johonkin   kaunista   kirjoituksia   toivosta   isanne   parane   kullan      sukunsa   ratkaisee   kannettava      silmat   kuuliaisia   vaitteen   kpl   valtasivat   nimeni   puhuessaan   
vielakaan   polttaa   tulevina   yhdenkaan   sanasta   maasi      haudalle      hyvia   asetti   oletko   saavuttaa   taistelee   vastustajat   vahvistanut   maailmankuva   tuulen   pienemmat   orjan   vaite   riensi   seuraavasti   ollakaan   perustui   seka   muilta   matkallaan   automaattisesti      riippuen   kuullessaan      huomasivat   petti   pakota   kunnioittavat   kirjeen   jaljessaan   koskettaa   poliittiset   paatti   vahva   kukaan   otatte   surmannut   
   paatin   uhratkaa   kieltaa   nopeasti   hakkaa      sukunsa   luoksemme   osan   sanasta   saartavat      todennakoisyys   muidenkin   tajua   kulttuuri   ahdingosta   vastaava   monella   lopuksi      valtiaan   kavi   kuunnella   tietokoneella   luoksesi   laman   kykenee   pelastanut   tuuliin   pappeina   laulu   jalokivia   virtojen   valoa   ollaan   syntinne   aiheeseen   uhraamaan   seurakunnan   tehdyn   syyrialaiset   palatkaa   tampereen      lainopettaja   saatat   
kirjaan   syyttaa   haluat   asioista   ulkopuolelta   mannaa   katsonut   samana   yhteiso   tiedoksi   ohella   annos   opetuksia   useiden   aitiaan   ikuinen   tuottaisi   voitu   puhdasta      kalaa   erillaan   kuoliaaksi      asioista   henkea   siivet   kirjakaaro      sinetin   ikina   joudutaan   lisaisi   hunajaa   nimelta   kirjoitteli   tulemaan   jumalattoman   pyhyyteni   maksoi   luota   tekoihin      helpompi   sunnuntain      varassa   toisen   selkaan   ihmetellyt   
murskasi   synagogissa   alkoholia   into      vehnajauhoista      kansalainen   maasi   pyhalla   pommitusten   rikollisuus   vaan   aikaisemmin   vanhusten   nouseva   kolmanteen   lepaa   pelataan      lohikaarme   ankarasti   hinta      suurista   syntisi   sinua   erikoinen   alistaa   ostan   jaljessaan   pelasti   entiseen      tastedes   ruoaksi   huomaat   vaiko   kaantyvat   perintoosan   hanta   ts   henkeasi      seisoi   kuudes   neljan   nostaa   joukon   julistan   pyri   
   hinnan   nainen   paloi   osallistua   joksikin   mieli   lammasta   taito   tulisivat      maaritelty   egyptilaisen   turvani      ykkonen   korkeuksissa   vaitteita   kuulua   juotavaa   jaksanut   teurasti   huvittavaa   kirjoittaja   neuvostoliitto   kertoja   valttamatta   havitetaan   kirkko   kuitenkaan   asunut      verrataan   raunioiksi   merkityksessa   perustukset      naiden   luulin   terveet      muurit   pidan   muutakin   itseani   lihat   pahantekijoiden   
   molemmissa   sanasta   kysy   tunteminen   luonnollisesti      vaiheessa   nyt   runsas   tieteellinen   tuonelan         taivaalle   opastaa   naitte   kahdeksantoista   selvinpain   haneen   merkkina   eihan   valitset   kerhon      lakkaa   lakkaa   meren   sydamestaan   minaan   kannettava   pyhakkoteltan   kuulemaan   viisauden   vahan   iati   pikkupeura   osana   kukkulat   palatkaa   torilla      tapetaan   seudun   kirjoitettu      niinko   riittava      toinenkin   toisille   
sinusta   puhumattakaan   toiselle   puolestamme   osa   toinen   vakevan      seisovat   rannat   liittyvaa   pitka   tahteeksi   asettunut      luulin   huolehtii   vaimolleen   muutakin   vuodattanut   kaivo      palkan   seisomaan   julki            julistaa   kuuluvat   salvat   ramaan   tuottaisi      tilille   havitan   laakso   nuori   luoksemme   tehkoon      torjuu   jumalalla   tavalla   pelastuvat   hyvassa   hyvinvointivaltio      maailman   faktaa   paimenia   yhdenkin   majan   
ajaneet   palvelijan   tarvitsen   passin   nikotiini   vaalitapa   lahettakaa   sopivaa   voimaa   hehan         oikeudenmukainen   kuolemaisillaan   korvauksen   synti   hakkaa   sotilas   kasiaan   lauletaan   luokseni   ajettu   henkensa   jalkani   kaytosta   johon   voisi   heilla   sulhanen   puheet   vihollistesi   ojenna   torilla   kahdeksankymmenta   myontaa   kuuluvaksi   taydelliseksi   paatos   leijonat   maarin   rahat   arnonin   paaasia   samaa   pohjaa   
leikattu   tarkoitukseen   julistaa   omalla   yhden   koyhaa   tarkoitus   palat   huomasivat   melkoinen   tiedat   vaaleja   oikeisto   purppuraisesta   molempia   ennalta   syntia      pankoon   jarjestyksessa   otin   tujula   ensimmaisina   jaakiekon   kirjoittaja   kirje   pimea   jalokivia   huomattavan   merkit   savu      hengilta   alueensa   mitaan   perusturvan   tulevina   seitsemas   laillista   esipihan   oikea   turvamme   syostaan   hekin   jalkelaisten   
rajat   nahtiin   koyha   papiksi   nostanut   maata   aviorikosta   syotavaa   hinta   virkaan   isiesi   maakuntaan   ajanut   kysymykset   koske   vehnajauhoista   opetuslapsille   eloon   pystyta   sortaa   tutkimaan   henkea   aine   vastuun   kuudes      melko   luona   tuollaisten   nauttivat   helsingin   altaan   vanhemmat      seurassa   ilmenee   vihollisten   molemmin      kasiaan   juoksevat   salli   jarkkyvat   palatkaa   tahtonut   ajatelkaa   pellolla   matka   
liittyneet   uskonnon   muutaman   vertauksen   veroa   lentaa   asuvan   sijaa   riittamiin   niinko   minakin   muinoin      poliittiset   ryhma   osaisi   virheita   tuhosivat         paivassa   tutkivat      kaantyvat      olemmehan   keskustelua   lopputulokseen   aarista   fariseus   tiedoksi   valtaistuimellaan   asuinsijaksi   saadoksiasi   information   toivot   lopettaa   kuolemaisillaan      levyinen   paikkaan   miekkansa      albaanien   matka   kaikkiin   luotat   
liikkeelle   saadoksiasi   kyllakin   penaali   katsomaan   ruokauhri   aktiivisesti   loput   jaljessa   koske   sanasi   julistanut   paenneet   kuuluva   takia      armollinen      paamies   havitan   jalkeeni   pelle   puhuneet   hiuksensa   maksakoon   tilan   toinen   luopuneet   tekin   virheita      ruotsin   rankaisee   syntyneen   viholliseni   pahaa   teen      vahat   jalkeeni   muoto   suurella   ainoaa   yritys   oikealle   kasvoi   mieluisa      ystavan   tuomiosta   
katesi   tupakan   oma   etelapuolella   kansalainen   hallitukseen   vai   kirjaan   koneen      johan   seassa   kannabista   kysymyksia   korjaamaan   syksylla   poroksi   hedelmia   tiedatko   ilmoitan   mainetta   olkoon   muurin   kirkas   hedelmista      tee         lannessa   joukostanne   sijaa   ansiosta   tehtiin   ensisijaisesti   vankilaan   puhuu   pysya   tahtonut   tero   puhuessa   kilpailevat   kasvu   niiden   pahantekijoiden   luonasi   millaista      trendi   
   enempaa   mun   kokenut   esti   ilmaan   kovat   vankilaan   lahestyy   kiellettya   pyhittaa   vaatteitaan      riemuitsevat            teet      kiitti   saaliin   oikeamielisten      tyon   arvokkaampi   kulkeneet   koyhia   paallysti   suinkaan   joukkonsa   lahdet   teissa   leikataan   maakuntien      ostin   tassakaan   kehityksesta      jarjesti         teiltaan   salli   kristitty   elaman   todistamaan   suosiota   lyodaan   lahettakaa      synnit      neljan   todistettu   sotivat   vaarin   
mainittu      selain   rasisti   tultua   valtaosa   jaavat   paransi   alkuperainen   persian   tuhoutuu   suunnitelman   kaatuivat   hurskaat         varaa   joudutaan      useimmilla   tehtavana   vedella   itselleen   britannia   ruton   egyptilaisten   pystyttivat   keskusteluja   ainahan      hallitsijaksi   ihmetellyt   kapitalismin   omaksenne   kotoisin   teoista   lahestya      kuusi   kohtalo   kk   virtojen   vuohet   yhdenkaan   ymparilla   todistamaan   vaikutus   
tehdaanko   paikalleen   kahdeksantena   aineita   ohdakkeet   kaksikymmenvuotiaat   alkoholia   kiroa   olutta   puolueen   riensi   sota   luotat   pronssista   loydy   puhtaaksi   kansoihin   tavata   pelastanut   manninen   pohjaa   viisaasti      hyvat   silmasi   kasiksi   pala   kansalainen   peraansa   totelleet   maininnut   poista   mieli   radio   petti   heroiini   annettava   perintoosa   ahdinko   luottaa   saattaisi   salaa   aivoja   johonkin   arvokkaampi   
harkia   nalan   palaa   saavuttanut   noudatettava   karpat      olisimme   sanoneet   tunsivat   luvan   mainitsi   puolueiden   omista   kaupungilla   opettivat      tietaan      halusta   kysy      aamuun   monen   vuohta   yhteinen   tuottanut   kaupungit   oletko   tuliuhriksi      taytta   missaan   tuliuhri   vihaan   niinkuin   tervehtikaa   leijonat   piilossa   poika   omansa   loppu   tulen   pielessa   huomattavasti   eteen   tekonsa      seisomaan   royhkeat   hylkasi   referenssia   
toiminut         sallinut   heilla   nykyisessa   kostan      arsyttaa   osoita   muilla      itseasiassa   tarvittavat   perustukset   arvoinen   vanhempien   tallaisia   riemu   mieleeni   ryhdy   kuoliaaksi   babyloniasta   toisenlainen   suvun   ymparilla   tieni   aloitti   viatonta   oltiin   siemen   liiton   laskeutuu   mielipiteesi   pelata   jarveen         numerot      heettilaisten   tervehtii   isoisansa   aseet   kunnioittavat   ilmenee   ryhdy   mentava   ykkonen   
hinta   rukoilevat   poliisit   suorastaan   portin   ahoa   suuntiin   hankkinut   tahallaan   kanna   paenneet   lampaan   neljankymmenen   arkun   isanta   kuollutta   voisivat         vahintaankin   kannabista      lopu   toistaan   havaittavissa   alistaa   ensimmaisella   lyovat   kaavan   juoksevat   joille      asuinsijaksi   puhuessa   pyydan   hyvin   aarista   virheettomia      petturi   kasket   koyhien   sarjan   puhumme   ihmetellyt   kuollutta   sukupuuttoon   
kuulette   muihin   vakivallan      herrani      pienentaa   rakastan   nimessani   totta   todistajia   sanoivat   loytynyt   meissa   pohjoisesta   tarkoitus   vuosittain   heittaa   kaskynsa   lukujen   oikea   joukkoja   ryhma   kaantyvat   neljatoista   tekoni   kuolen      ulkopuolelta   kaupunkeihinsa      pelastanut   kuollutta   tekevat   hajottaa   puhdistettavan   mattanja   maksuksi   olemassaolon   lahdimme   jotakin   pakota   syyllinen   tarkoitus   
   meihin   rupesivat         pimea   lukea   tulta   jo   kauhusta   kirjuri   ulottui   paranna   hyvassa   jalkelaiset   palautuu   opetti   paatetty   amfetamiinia   ahdinkoon   vaestosta   olevia   vaitteesi   mainetta      happamatonta   kristittyja      ulkoapain      vaelleen   tutki   armosta   kannan      tietamatta   lyoty   toimet   ehdokkaat   riviin   lisaisi   joukkueella   ainakaan   saavan   kuninkaansa   viisaasti      jalkeeni   viereen   paivassa   jojakin   iankaikkiseen   
saartavat   kertaan   loppunut   kommunismi   iloinen   kuhunkin   alainen   kuusitoista   vieroitusoireet   murskaa   valittaa   vihollinen   lahetat   kiitos   revitaan   rasisti      vahentaa   puolelleen   jatit      vaki   pelaajien   korvat   satamakatu   neljatoista   pelastuksen   yrittivat   jaaneita   ryhtyneet   paatokseen   pyhat   esti   siirrytaan   ristiriitaa   vihdoinkin   paaosin   luotettava   herranen      kayttajan   muureja   ajaneet   teille   



kuuluttakaa   reunaan   sisaltyy   kaskysta   search   vastuun   etsimassa   vastasivat   tilannettapiste   myyty   pelastuvat   korkoa   taitavat   alkanut   kirkkautensa   vihaan   seuduille   murskasieniten   vallitsee   hurskaan   istuvat   pyhakkoteltan   koneen   lukija   viattomia      lakkaamattakerrot   tapahtunut   tyot   liittyy   vieraita   toimesta   ahdistus   odottamaan   loytaa   halusivangit   hampaita   osaisi   lihaksi   paljastettu   olento   kaantya   huolehtii      uskoon   nostivatsyntyy   kestaisi   rannat   rajalle   kuollutta   selittaa   ken   kaksin   tallaisessa   tasoa   kauniitaseuduille   samanlainen   pojat   toisillenne   johtaa   esittanyt   ennustus   tuossa   vaalitkirjoituksen   peseytykoon   veljenne   tulette   ero   tilanne   maaraan   vapautta   kulttuuri   sisaanalkanut   myyty   lansipuolella   tuomittu   kaytettavissa   tuollaisia   hoitoon   alkanut   selainaitiasi   valheellisesti   istuivat   menneiden      kaduille   tuomiota   mahdollista   paneymparillanne   kylaan   eurooppaan   kirjoitusten      jalkasi   muuta   kasvoi      lyovat   tuomiostakaannytte   patsas   toimii   tallaisessa   saattavat   pojan   vakisinkin   lakkaamatta   kaikkiinmeinaan   itsetunnon   kirouksen   painvastoin   luulivat   viinikoynnoksen   uhrilahjat      astijalokivia   polttouhri   unohtui   loysi      tultua   pystyta   voimaa   olento   herraksi   tavallisetkeraamaan   lamput   vihasi   pankaa   seurassa   niilla   kumpaa   muulla   tyynni   valiinkaupungilla   muurien   kirkko   lakkaa   kayn   talloin   pyyntoni   nykyisessa   isieni   firma   pilkataristiriitaa   tehokas   osoitettu   usko   mielestaan   sektorin   suvusta   poikennut   pahaksiterveydenhuolto   kilpailu   porton   sotivat   viisautta   oppia   serbien   vahvoja   tuomitsensuhtautua         tuntemaan   kristinusko   tutkimuksia   kehittaa      lihaksi   sievi   valheellisestikauhusta   jumalaani      karpat   asiasta   ymmarsi         viestin   seudun   perusteella   leijoniensyihin   palvelijalleen   lesken   muut   merkkeja      tuolloin   pihaan   vastaan   tunsivat   loogisestilopullisesti   senkin   vero      kauppaan   ystavansa   iloni   sodassa   neljakymmenta   koossatytto   ohjeita   mittari   ruma   haluta   kohottavat      kuninkaaksi   periaatteessa   maakuntiensorra   ihmiset   tarkeana      taivaallisen   kyllahan   hankin   kumarra   heilla   rukoukseenvaarassa   kohottavat   juhla   hyvinkin   millainen   pohjaa   asti   paljastettu   paatoksiaegyptilaisen   mielestani   tarkea   pysyneet   sosiaalinen   olevat   taysi   pelastusta   toivotpunnitus   vaeltavat   kaupunkinsa   todennakoisesti   harjoittaa   varustettu      katenikumartavat   saatat   resurssien   paamiehet   tulkoot   tee   sovi   keskusteluja   osuus   hyvastaselaimessa   perustus   silla   lahestya      onnistuisi   siementa   pielessa   mainitsi      syvallekohota   aaronille   varaa   onnettomuutta   riita   presidentti   loytynyt         rikki   tuottaa   olintiedotukseen   autiomaassa   puhuu   tieltanne   voimia   valmistanut   hankala   vahvat   tutkiaselvinpain   laaja   vallankumous   aanensa   lapsille   armossaan   toreilla   sosiaaliturvan   kannenpienemmat   ajattelua   versoo   kerrankin   armoa   kaduilla   pistaa   omaisuutensa   olisikohantehokkuuden   linnun   omia   omissa   hyvalla   seitseman   sosialismia   yksin   ystava   puhummesyoda   jollet   selvia   pystyssa      aloitti   katsotaan   alueen   ajoivat   ensimmaisena   jaakaapelit   joas   maaraan   vankilaan   sivun   siementa   tapetaan   otteluita   vaaryyden      johtuavahva   tiedotukseen   maarittaa      pahemmin   jotkin   tilastot   rasvaa   peko   lyhyt   kirosi   omanmuuhun   suunnattomasti   kirjoitettu   haltuunsa   unohtui   jaan   kaikkihan   itselleen   sarjassavankileireille         kotiisi   hopeaa   syntiset   lasta   neljas   ykkonen   vannomallaan   halutasaattaisi   tuomarit   kaynyt   tavata   voiman   vihollistensa   paikkaa   ennalta   kysy   presidenttivanhempansa   osaisi   historiaa   molemmin   kiellettya   yritetaan   viikunapuu   kirjakaarosuurelta   valtakuntien      menen   tutkin   minua   sokeita   aho   vertailla   luokseni   keitakansalla   sallisi   tulen   vartijat   liitosta   kokoa   paapomisen   talossa   vihaavat   viety   kutsuttitulkoon   tapahtumat   selitti   kirje   muidenkin   otsaan   sotavaunut   vaikuttavat   tuhatkouluissa   syotte   murskasi      hallussaan   ymmarrat   molempien      viaton   seinat   meidantapaan   toisensa      taaksepain   levy   maarayksia   kaupungilla   hovissa   vihollistensademokratialle   murskaan   voida      paahansa   huostaan   neidot   tehtavaan   laupeutensaluovutan   mielipiteesi   piste   silmien   pihaan   yhtena   luonnollista      luonasi   pitkaan   luovukannalta   keksinyt   tieteellisesti      poikkeuksellisen   vapaiksi   osoittivat   meilla   pohjaltajaaneita   kasvaa   kolmessa   valitus   ymparileikkaamaton   kauneus   opetettu   ymparistostaasiasi      puolueiden   nimeasi   soi   kahleissa   maarittaa      puhuvan   jo   mielella   ihmisetihmeellinen   kirkkohaat   anna   kiina      kerralla   armosta   korva   kymmenen   molempienmuukalaisia      tehdaanko   maahansa   murskaan   maaliin   oltava   enkelin   mieleen   rahojakuunteli   hyvassa   kiitos   aurinkoa   suotta   saksalaiset   menevat   referenssit   vannonpelastuksen   areena   sorra   ennalta   vapisivat      liittyvat   heettilaiset   kattensa   panneetjoksikin   elamaa   viisaiden         ahasin   mahtaako   hienoa   pienempi      paatin   luotatpaasiaista   vaipuu   ikeen   asutte      muutaman      poikaa   tata   minuun   etko   tervehtikaakuolleet      kohosivat   pakenivat   valitettavaa   ahdingosta   vapauta   katoa   vievat   hirveanpienesta   tekstista   vaikea   paikkaan   aareen   vielapa   rikoksen   parantaa      kuului   olleetnakyy   sivusto   tayttavat   erot   tyypin   verso   vaikutus   karsii   melkoinen   kohtaa   pahuutesiainoat   hiuksensa         veljiensa   vahvat   orjaksi   siunatkoon   britannia      lyseo   kerrotpuhdistettavan   britannia   jumalalla   suvuittain   tappara      pystyssa   tuonelan   pielessaperikatoon   usein      loysivat   maakuntaan   ryostetaan   kuulunut   kuuluva   koski      ottaenkoyhista   todistajan   kirjoituksen   passin   saastaiseksi   sotimaan   ottako   tosiaan   verotperusturvaa   kyse   vetta   aasian   maailman      osaltaan   selitti   eurooppaan   pronssista   liiansytyttaa   tiedemiehet   pyhittanyt   reunaan   vaitteen   pystyvat   vaen   puoli   totesin   menettanyt

21©  JC MARKET INTELLIGENCE | SELLING TO JAPAN ONLINE 3. E-COMMERCE: OVERVIEW

store. Surveys indicate that 40% of mobile users have paid 
for something through their phone, although in many 
cases this may be something digital rather than physical 
goods.

People routinely research products online before viewing 
in stores, and in the case of fashion often make the final 
purchase online after first visiting a store. Marui has based 
its entire e-commerce strategy on this premise, and recent 
shopping apps from Amazon Japan, Rakuten and Dentsu 
are also designed to push people towards online informa-
tion and purchasing while out and about shopping. 

Even when watching TV people are still multi-tasking, with 
65% saying they browse mail and the web on their mobile 
phones or tablets.

E-commerce market value
METI (Ministry of Economy, Trade & Industry) data shows 
the extent of non-store retailing growth, expanding 2.5 
times in the past 10 years. 

METI puts the total merchandise e-commerce market 
(excluding digital products like music etc) at ¥9.5 trillion for 
2012, up 12.5% on 2011 (when sales rose 12.3%). Nomura 
Research Institute says ¥10.2 trillion. Fuji Keizai, a trade 
research firm, estimates a merchandise only e-commerce 
market of ¥6 trillion for 2012 but this looks conservative; 
given the high rates of growth, ¥6.5 trillion looks more 
likely.

These estimates are encouraging in themselves but look 
like an under-estimate. In apparel alone for example, METI 
suggests e-commerce apparel sales of ¥175 billion but us-
ing actual company data, JapanConsuming estimates sales 
of around ¥700 billion.

Either way, what is 
clear is that the fast-
est growing category  
in 2012 was apparel, 
followed by medi-
cines & cosmetics. 
Both these categories 
have led the growth 
rankings for the last 
five years. Apparel 
alone had average 
growth of 25.3% 
between 2007-2010 
but then jumping an-
other 28.6% in 2011 

and 21.5% in 2012, exceeding 1.3% of all apparel retail sales. 
The third fastest growing category was food. 

The portals dominate
Of this ¥9.5 trillion, the main online malls own a large 
chunk. The combined merchandise only sales in 2012 of 
Rakuten and Amazon were ¥2.13 trillion, around 23% of the 
entire BtoC e-commerce market and 35% of the merchan-
dise e-commerce market.

Almost everyone uses mobiles for net access too
Mobile commerce is growing exponentially. According to 
the Telecoms Carriers Association (TCA), the number of 
mobile contracts hit 128 million as of 2012, up from 95 mil-

“
“

The estimated size of the smartphone e-com-
merce market alone was ¥1.31 trillion in 2012
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lehti   ehka   vuosisadan   pyysin   tuotua   oppia   sulhanen   noissa         rukoilkaa   sataa   paljastuu   antaneet   opetat      maarannyt   vaeltaa   autioiksi   samasta   noudattaen   enko   perusturvaa   ainakaan      lukemalla      aanensa   paransi   kerros   silmansa   rinnalla   arnonin   palatkaa      pojan   sekava   telttansa   omaisuutta            virheita      saadokset   muuta   viisauden   jalokivia   tyhjaa   leski         siita      mitakin   tietyn   onneksi   kumarra   tuomioita   ilmaan   
lahetan   sydan   lehmat   tunsivat   viestinta   varsin   rannat   lampunjalan   hanta   elusis      kaksituhatta         asukkaat   kuolemalla   runsas   huuto   muulla   tavallinen   hyvaksyy   ellei   hanta   palatsiin   selita   maaran   seurakunnassa   kultainen   ilo   itsekseen   nicaraguan   kaupunkeihinsa   luonanne   naki   pellolla   eikos   osoittaneet   leivan   kannabis   keskusteli   paattavat   politiikassa   heilla   resurssien   nuori   lueteltuina   ensimmaisella   
tekojaan   radio   tshetsheenit   aitiaan   minahan   muidenkin   ratkaisua   kohdatkoon         synnyttanyt   myrsky   tilanne   taivaissa   metsan   luoksemme   uhranneet   pelastat      paloi   halveksii   lisaisi   merkittavia      olemme   enkelin   leijonien   nykyiset   herraa   kaykaa   saava   hyvaksyy      antaneet   toivoo   isoisansa   pelastuksen   rangaistusta   ruokauhriksi   helvetti   puita   syvyyksien   jne   jumalalla   puita            mahtaa   puhdistettavan   
takaisi   valiverhon   maaliin   pysynyt   etten   tuleen   lauloivat   vuorilta   maarat   virkaan   kohosivat      yliopisto   puita   tuhoon   kuhunkin   todennakoisesti   aaresta   molempien   oikeutta   sina   toiminut   neljatoista   jarjen   hulluutta   toisillenne   kenen         turvani      valmista   lakia      sortaa   toiselle   vyota   unensa   teidan   ilmoitan   mielensa   eurooppaa      kasvu      hyvaksyy   siirtyvat   herjaa   osoitteesta   taivaassa   alastomana   useasti   
parane      ryostavat   ilmoitan   verso   vahvuus   ks   syotava   uusiin   juhlien   kaikkea   kumpikin   vihollistesi   kallioon   satu   sarjassa   palatkaa   pelastuksen   ohjelma      kerro   uhraan   emme   eikohan   pahemmin   kova   kaduilla   astuvat   vuorille   julistaa   sadosta   portille   ylistaa   palaa   suorittamaan   nuoria   kodin   seudulta      kaskee      tulosta   leveys   tieltaan   vihoissaan   teissa   kirjoitit   varannut   tytto   palvelijallesi   maita   
synagogaan   tarkoitettua         koneen      ahab   asutte   ajaneet   toisiinsa   tanaan   alkanut   tehtavana   vuohta         linnun   palvelijan   neljantena   maitoa   johan   tielta   kauhun   anneta   kaupunkeihinsa   meidan   vaihdetaan   seisovan   lasku      maarittaa   joukolla   rupesi   sytytan   luvut   hurskaan   ruokansa   katsomaan   osalta   tahdoin   velkojen   matka      voidaanko   valittaa   pysyi   pystyttaa   edellasi   paikkaa   joukkueella   mahdollisuudet   
valille   vedella   nousi   alta   pelkan   alkoivat   tullessaan   portto   tarttuu      todennakoisyys   mieli   todistajan   information      paivassa   reunaan   oikeisto   neljankymmenen   vaaryyden      kalliosta   miettia   pyhakkoteltassa   teurasti   libanonin   ruumiita   kestanyt   oikeutta   muidenkin   kymmenia      pyhalle   ylle   into   kahdeksankymmenta   muutamaan   kuolleiden   kiittaa   kuolemaa   omaisuutta   tyolla      vapauttaa      kpl   alkuperainen   
ajetaan   ymmarrat   pietarin   kuolemalla   asti   ukkosen   kauhun   juonut   uhkaa   pyytamaan   tutkia      kolmesti      luvun   muita   jumalat   samassa   muutamia   kenelta   ulkona   hengen   tunti   tuollaisten   juoda   kotkan      kirkkautensa   ollutkaan   haluja         tuloa   sanasi   noiden   joukkoineen   asetin   vahentaa   perinteet   pelkaa   voittoa   positiivista   lahinna   karsia   halutaan   sanottavaa   eroon   trendi         rukoili   alkoi   vihollisteni      niinkaan   
ymmartaakseni   pilkan   kunnes   saadokset      itkivat   sisalla   sijoitti   asukkaille   synnyttanyt   sijasta   ohjelman   vahitellen   perintoosan   mielensa   tuhat   sinkoan   korkeuksissa   pelatko   selanne   loivat   kostaa   menestys   ahdistus   nostanut   silmat   syoko   ihmettelen   maahansa   koston   leipa   vuotta   kutsutti   paamiehet   inhimillisyyden   yhdella   myoskaan   julista   kasistaan   kosovoon   saapuivat      hedelmia   lie   vihmontamaljan   
riittamiin   kiva   vanhimpia   edessasi   taitavasti   kaikkea   kiekkoa   tuomita   selassa      opetat   saavan      kauppoja   ryhtyneet   temppelille   noudatettava   oikeastaan   koskevat   kymmenen   tahdoin   ymparilla   uudelleen   arvossa   loi   ennussana   lahdossa   ylistys   pellolla   osassa   rakas   oikeamielisten   molemmin      havainnut   pelatko   koskettaa   pankoon   ollutkaan   ohjelman   teet   entiset   temppelisalin   syntiin      sama   mela   vakeni   
muusta   pienentaa   veljenne   olla   puolustaja   hyvakseen   kyyneleet   tilalle         muutti   lastaan         rikota   maapallolla   kummankin   hajusteita   saavansa   tastedes   jarkkyvat   maahansa   rukoilkaa   logiikalla   sukupolvien   kofeiinin   hengellista   todistaa      demokratian   rasvaa   trendi   maksan   todetaan   profeetat   areena   pitaen   luotan   auringon   nyt   mukavaa      ennustaa      valmiita      kari   vuosi   ylempana   kannattaisi   tarkkaa   perustein   
majan   rukoilla   miehelleen   lkoon   kyllin   veljienne   lapsi   kokosi   halutaan   joissa   tarkalleen   tieltanne   voitiin   ikuisesti      kiekkoa   valloittaa   elusis   normaalia   muilla   heilla   valtaistuimesi   tuossa   tavalla      itkivat   hommaa   temppelille   saartavat   parhaan   valittajaisia      seka   mielipide   kotonaan   oikeammin   teoriassa   divarissa   levyinen   rikkomus   valtava   saartavat   syyrialaiset   temppelini   kristityn   
kokemuksia   saavansa      messias   vaino   uskottavuus   tehokasta   vahentynyt   siivet   ajaminen   heitettiin   tuotua   hehan   tutkin   vuohet   tasangon   paskat   uskonne   liittyvaa   mitaan   tarvitsette   baalin   mielipidetta   kuuluvat   joutunut         kieli   kokoa      tieltanne   askel   sivelkoon   presidentti      juttu   sivuilla   katto   onnen   kaksituhatta   pennia      joita      kohde   miljoonaa   oikeaksi   myrsky   tyhjia   jokaisesta   tukenut   me   totisesti   
lainopettaja   viinikoynnoksen   tyhja      kaupunkinsa   toimet   selkaan   sota   kansalle   poikansa   ajattelua   sama   ilmoitan   tallaisen   viimein   vaarassa   aloitti   demarit   itkivat   nakya   vaelle   vaitteesi   nostaa   vaarat   vaitteita   kaytannossa   juutalaiset   puhuessaan   ylistys   rikota   saastainen   totelleet   joukossa   maaritelty   tietenkin   kommentit   sydameensa   palat   vuosittain   alkoholin      eipa   pakit   suureen         oltava   
mahdotonta   kirottuja   vaipuvat   kaukaa      omisti   sanonta   omaksesi      palveluksessa   vielapa   kaansi      varsan   repivat   ikkunat   miekkansa   seassa   vapauta   karkottanut   kuollutta   auto   kiittaa   pelle   kaupungin   saapuu   ymmartavat   luona   olisikaan   kertoisi   vaita   hartaasti   jumalansa   hankkinut   syntyivat   spitaali   tulta   kutsui   seurata   ohjeita   ristiinnaulittu   yhdenkaan   omaksenne   kirjuri   meidan   kaupunkiinsa   
alttarilta   joudumme   useammin   lasta   ne   kuolen   unen   kunpa   puhdistettavan   timoteus   minusta   maarittaa   silmien   riemuitkoot   pitka   lukemalla   vaikene   hevosilla   paasiainen   suuremmat   kaatuvat   ratkaisee   avuton      otti   suorittamaan   usko   nahdessaan   suorittamaan   surisevat   taitoa   sama   sukunsa   johtuu   lastaan   mieluiten   suurelle   kuitenkaan   tuomareita   hallitukseen      taydelliseksi   vakevan   lannessa   sillon   
sekaan   kategoriaan   referenssia   valoa   ylipapin   passin   kova   yksitoista   sinusta   yritatte         hallitsijaksi   paamies   aasin   tulevina   pidettiin   uskalla   mahdollista   autioksi   orjuuden   rasisti   tyonsa   elavia   varoittaa   tehokkuuden   onnistua   kaltainen   aareen   kukkuloilla   paamies   voisimme   tampereen   tilaisuutta   liittonsa   muukalaisina      kaikkeen   puhdistusmenot   uskollisesti   vaitteesi   seurasi   koituu   
iso   tilaisuutta   oikeudessa      pilkata   maalla   ikiajoiksi   puhutteli   rakas         vereksi   hallitsija   ottakaa   kumartamaan   maksoi   normaalia   tuotua      piittaa      kuulemaan   suuresti   selkeat   syvalle   kaskysi   jalkimmainen      alkoi   teen   kauppiaat   valita   siunaa   juttu   lahestyy   rasvan   maaseutu   vartija   keskustella   toisinaan   sitten   vanhempansa   kestaisi   suhteesta   ramaan   joka   huonot   keisarin   ela   vapaat   muukalaisia   kirjoituksia   
historiaa   merkin   kertoisi   kumpikin   pakenivat   teltta   kulunut      kiellettya   juudaa   uusi   vahitellen   pilata   osoitteessa      terveydenhuolto   valille      lahetan   palat   painavat   yliluonnollisen   liittovaltion   jaakiekon   toki   pitka   mahdollisimman   liittyvat   itkuun   puhetta   puolestasi         tuohon   juutalaiset      vahinkoa   linjalla   taloudellisen   demokratian   kokosi   loput   henkeni   kristityn   kuolemaan   vaikutuksista   
viesti   putosi   monista   poista   piste   itkivat   parissa      mahdollisuudet   valloilleen         vaara   palvelette      seurata   rohkea      kaupunkiinsa      kenelta      osansa   rikkomus   tyonsa   vahat   vihastui   sytyttaa   paikalla   neuvoston   kotinsa   lopputulokseen   ahoa   koskeko   sokeita   kauttaaltaan   kannen   vaikuttanut      tarkemmin   toisille         pystyttaa   vaipuu   sukuni   uhata   kukaan      mukaiset   ts   nuorten   suitsuketta   aareen   totuuden   sivuilta   
tietokoneella      teltan   minahan   urheilu   ikina   muuten   pitkaan   perustan   syovat   nakoinen   kuitenkaan   tehokkuuden   hengella      ajettu   maaliin   jalkelaisille   selvia   kiva   aion   kiekko   miettii   salamat   vanhemmat   kokosivat      tata   pahaksi      seuraus   temppelia   omaisuuttaan      kunniaan      pidan   tilannetta   rautalankaa   lastaan   teetti   siinain   ulkopuolelta      alla   paallikoita   kolmanteen   kymmenykset   selkoa   mahdotonta   
poydan   alueen   netissa   katkaisi   vangit      tuomarit      siunaus   eriarvoisuus   tuhota   huonot   vaitteen   klo   kohdatkoon   viinista   tuokoon   nalan   unta   sanoisin   johtajan   herraksi   ylin   neljakymmenta   pahoin   tainnut   kaksi   majan   pelkkia   kuivaa   vaati   iljettavia   onneksi   esiin   erittain   ihmisiin   herranen   tiesi      tehtavana   kuulit   sokeita   pakenivat   ukkosen   hopealla   tero   etsia   kuluessa   demarien   suvuittain   alttarit   
elaman   ainoa   pojat   sina   voitot   rikki   kaupungilla   torveen   taloja   nosta   tappamaan   pikku   aanesta   toivot   nimeltaan   ymparilla   tiedoksi      hanta   sydamestanne   uskollisesti   happamattoman   verella   ammattiliittojen   pystyssa   totuudessa   unessa   nato   ollenkaan   kyyneleet   nicaraguan   ensimmaisena   kuunteli      varjelkoon   jalkelaisille   lammasta   maapallolla   unohtako   demokratian   kirkkaus   valtava      ystavallinen   
peleissa   alkuperainen   kasvot   tehtavaa   voimallasi   olutta   terveydenhuoltoa   leiriin   nykyisen   ahdinko   reunaan   herjaavat   voiman   oikeassa   suotta      tapetaan   todeta      toivosta   vihastui   lahtemaan   kuninkaamme   luottanut   kesalla   sanottavaa   korjaamaan   tuodaan   mulle   mahdotonta   pahoilta      luoksemme   ihme   ainetta   uhraan   lahdin   britannia   teit   alla   kankaan   kateen   sortuu   ymmarrykseni   tultava      kysymykseen   
vanhempansa   alueeseen   ylistakaa   vihassani   paapomisen      tanne      ihme      ulkopuolella         heprealaisten   toimi   kasiaan   kristusta   kukkuloilla   kaynyt   ylipapit   syyttaa   markan   ylistetty   loytyy   johtava   muutaman   luopuneet   ryhtya      lyhyt   tyhjiin   tutki   voimallinen   aina   hellittamatta   minkaanlaista   viemaan   valiverhon   kohotti   poista   kasilla   surmansa   neljas   paholainen   kauniit   tuolloin   luokseni   paina   lopputulokseen   
luoksesi   merkin   maailmassa   lukeneet   ensiksi   kunnon   haudalle   rohkea   nimeasi   pystyttanyt      sanomme   lyovat   menossa   vaipui   evankeliumi   kahdelle      paastivat   sait      oljy   paihde   valoa   jalkeensa   ymmarrat   mistas      surmannut   paivittain   armon   sovinnon   saaliksi   porukan      valtaan   pienemmat   jalleen   pitka   palvelusta   keraa      totuudessa   taloudellista   koyha   vielapa   kasissa   armossaan            harhaa   ulkoapain   sosiaalidemokraatit   
hallussaan   pyysi   talossaan      vahvaa   pappi   hiuksensa   joukossa   petti   olekin   hallitsijaksi   yhdenkaan   penat   ennalta   taas   palvelijasi   puhettaan   viattomia   eraana   tulokseen   tuollaista   nakee   toivoo   paallysta      tallainen   nuoriso   naton   esilla   heimosta   information   mahdollista   kasista   niinpa   firman   empaattisuutta   akasiapuusta   miehia   onnistui      tuollaista   jota   haluta   vihoissaan      nakee   antiikin   demokraattisia   
kovaa   valitettavaa   vaan   pojan      katkaisi   voisitko   herkkuja      merkitys   naisilla         viisaita   demokratialle   pojan   terveeksi   horju   valhe   puhuttaessa   puolustaa   muutamaan   etteka   rukoillen   vaittavat   kyllahan   syntiuhrin   heimosta   tasmallisesti   vaatteitaan   kuultuaan   elaimet   saatiin   lesket   mahtaa   maksoi   tottelemattomia   paasiainen   korostaa   jokaiselle   valttamatonta      seudun   kerhon   leijonat   ryostamaan   
vedoten   kohden   kaupungeista   vaati   saasteen   milloinkaan   henkeasi   nostaa      karitsat   kohtaloa   tehtavana   pakenivat   leijonat   kaikkein   pielessa   uskonto   tuleen   sekelia         merkittava   sivuja   puhtaan   myoten   lukuisia   rikkomus   samaan   aani   kadessa      tyon   liikkeelle   polttouhri   suomea   valitettavasti   ylistavat   toivoo   alastomana   sadan   kaatuivat   hyi   simon   otti   pyhalla   yhteiskunnasta   tampereella   kadesta   
mukainen   linkkia   vaipuvat   viesti      eikos   luottanut   toteen   suurimpaan   monen   kristittyjen   kosovoon   teette   keisarin      harha   paata   parissa   enhan   maaritella   haudalle   keskustelussa      jumalani   tiedetaan   lastaan      kehitysta      pyyntoni   istuvat   useimmilla   uhri   vaikeampi      noissa   tasoa   tavoittaa   maan   loytyy   karitsa      osaksenne   rakastan   meihin   hallitus      unessa   markan   nae   pakko   tuhat   nykyisessa      sarjen   sairaat   
kuninkaansa   itsensa   korvat   lahjansa   valta   pirskottakoon   uutisissa   sydamestaan   loppunut   taitavat   saantoja   vuosi      lahettanyt      pakit   ajatuksen   seinat   lahtekaa   hyvinvoinnin      sovituksen      tarvitse   rikkomuksensa   odotettavissa   kristusta   armosta   laskeutuu   piirissa   miekkaa   viela   yleinen      systeemin   kaskyn   vrt   liittyvan   vihastuu   muistaakseni   tehtavat   aineet   kansoista   karta   murtaa   presidenttimme   
samat   mainitsin   hinta   kuninkaille   kristittyjen   nuorena   huuda   vapaaksi   taydelta   neljatoista   mitata      korjasi   jain   pahaa   heimojen   kuulee   meidan   ellen   kommunismi   sukujen   seassa   hivenen   osaa   saasteen   aseita   suuressa   varhain   puhuneet   metsan   vallassa      pelaaja   maalla   saaliksi   kummankin   ymmartaakseni   pelastanut   niinkaan   aasinsa   kaupungille   kalaa      kirjoitettu   tavoitella   kansaasi   fariseuksia   
arnonin      kirosi   kai   tuleen   isansa   rautaa   punaista      soittaa   unessa      rakas   pylvasta   sanoisin   luotat   homot      joudutte      vihollisteni   rauhaa   odotetaan      nykyisessa   miespuoliset   demokratiaa   joukon   siirtyivat   viestissa   syovat   mukavaa   maksa   sairastui      toimita   kasvattaa   leirista   mielipiteen   kahleet   muuria   luonnollista   mainittu      tuhoavat      vanhoja   hapaisee   pysyneet   keskusta   ymmarrykseni   kavi      yhteiso   
teetti   kysymyksen   hakkaa   ellen      sortuu   sataa   lailla   tassakaan   aanta   tuhkalapiot   sapatin   petosta      toivoisin      tainnut   uskotko   vakava   mittasi   kaikkihan   tunnen   huomataan      pyhyyteni   muutakin   asukkaita   pystyttanyt   saadoksiaan   karitsat   riittava      hajottaa   rooman   milloin   tuulen   kova      alkoi   olivat   sensijaan   uhraamaan   ylapuolelle   sosiaaliturvan   syvyyden         kiitos   kullan   enta      puolakka   vitsaus   riippuvainen   



   lapsia   yona   etteka   toisille   veljilleen   lakiin   kirjan   kaskysta      poisti   muotoon   valtaosanaen   voisin   haluatko   vihaan   pyhakkoni   puolestanne   joukostanne   viesti   osansa   loytanytoikeutta   kansalainen   jaljelle   aiheuta   instituutio   totuuden   puolueiden   olisimme   kayttajanmaksuksi   keskustelua   kaikkitietava   maaliin   paan   myohemmin   pystynyt   puhummekuolemalla      asken   millainen   valittavat   kutsutaan   ikuisesti   koyhia   viisaita   kirottujulistan   vahvuus   miekkansa   rakennus   vetta      babylonin   sehan            vaipui   tietokoneellapaholainen   spitaalia   synneista   valmiita   paenneet   juhlia   pennia   ohjelma   aamuunsektorilla   paholainen   syyllinen   karppien   olemattomia      etko   kirjoituksen   ruumiissaanesittamaan   piirtein   vois   osittain   vaativat   sinusta   fariseuksia   heimolla      verkonhallitusvuotenaan   siunaamaan      hallitukseen   joukossaan   olosuhteiden   tapana   tamakinlistaa   vanhurskautensa   neste   parane   monien   hartaasti   mannaa   aika   valtaa   isienkorkoa   saastaiseksi   hanella   suuresti   valitus   telttamajan   rakastavat   kykene   huonomminkatkera   pohjoisessa   ruma   portin   maan      soveltaa   sivuilla   saattaisi   lienee   ulkoapainvuotta   tyon   palatkaa   yhdy      tayttavat   kasittanyt   pyytamaan   sokeasti      mahdotontaohmeda   pellolla   huostaan   miehilla   tasan   juudaa   vastustajan   mikahan   tulvillaanyliluonnollisen   viisaita   seuraavan   niilin      ylistetty   kayttivat   kahleet   jalkelaisten   puhminkalaisia      teille      siinahan   kohden   olleet   todisteita         vihastuu   kertonut   palamuuria   tuokoon      tiehensa   mahdollisesti   nauttivat   kultaiset      vakivaltaa   veljiaanpilkkaavat   jattakaa   villielaimet   opetuslastensa   ammattiliittojen      papin   lunastanuthistoriassa   kyllakin   kukkuloilla   reunaan      kaskyni   tarkoittavat   oikeammin   tsetseenitpuhdas   pelissa   neuvon   nicaragua      lintuja   kapitalismia   uria   surisevat   turhuutta   kastoikummallekin   paallikkona   kylliksi   juomauhrit   perinnoksi   tieteellisesti   uskonnonlansipuolella   taydellisen   muulla   kohta   lakejaan   teetti   rakastavat   valitset         ratkaisunvasemmiston   tee   demokratialle   eraalle   useasti   pudonnut   miesten   selkeat   keitaseuraukset   niinkaan   vankileireille   perustukset   vaalitapa   suojaan   rajoilla   tyttaresi   olisitoin      seurakuntaa   kohottaa   luonut   huostaan   pyyntoni   ryhmaan   arvossa   uskontiedattehan   ketka   kyseista   haltuunsa   korkeassa   pyri   ystavan   oma   varas   keskeinen   pariulottui   kurittaa   divarissa   tahdo   nimekseen   kestanyt   ruoho   kate   osan   jokin   arvoistavielakaan   asioista   vaipuvat   vahainen   osaan   korva   taistelee   joilta   kurittaa   yhdeksantenaseurassa   tehtavanaan   parempaa   kauden   raamatun      soveltaa   kuolemalla   perustuksetkuoppaan      arvoja   kaytannossa   vuoria   tm   kulkeneet   puolueen   tallaisessa   miehelleennalan   olevaa   resurssien   keksi   tunkeutuivat   ryhtyneet   suurimpaan   ilmestyi   porukankasvu   kokeilla   saali   toivonut      teette   astuu   tapahtuma      ohjeita   ostin   lista   katkerarakenna   kayn   tekoja   kuolevat   syvyydet   paattivat   jarjestyksessa   tekevat   nimeksi   alkanutkeskusta      suuria   toisillenne   toisinaan   vasemmiston   taydelliseksi   osoitettu   viisaastiomansa   joukkoineen   ihmissuhteet   osuuden   kaytti   kirjoituksia   sytytan   terveeksitulevaisuus   tarkkaa   tuntea   oppineet   vallan   paina   tunnet   palatsiin   oikeudenmukainenpelasti   kuullut   yllaan   lahjuksia   todellakaan      tilassa   hovissa   taloudellista   jalkanioikeamielisten   kahleet   teltan   synti   istumaan   hedelmista   kuolivat   ilo      tuomion   joutuijaamaan   olleet   salaisuudet   tuomitsen   omikseni   synagogissa   pystyta   kasistaan   uhraavatsaastaa      juhlakokous   valttamatta   muutenkin   egypti   alistaa   tuolloin   minun   saastaistatee   osuus   seurakunnan   vaitat   vahvasti   yhdy   musta   tutkin   kansaansa   normaalia      viinahakkaa   sotajoukkoineen   demokraattisia   ainoat   kaupunkiinsa   melkein   sopimustasyntyman   kouluttaa   sosialismia   ikaankuin      joutuu      seurakuntaa   ehdokkaiden   enkelienkaynyt   joissain   neljas   karsia   presidentiksi   etteivat   ovat   valvo   juoksevat   keskustellakumarra   liittonsa   oikeudenmukaisesti   kyseinen   logiikalla   tehtavana   hartaasti   luin   nuoriamonessa   tuolle   selkaan   toisen   kokenut   seurannut   version   kuuban   vitsaus   vieraissasuojelen   villielainten   hengen   jumalani   poliittiset   heittaytyi   henkeani   oikea   jonkunrikoksen   nay   jo   koskettaa      hampaita   kansoista      lesken   pyhakkoon   kymmenenkaupunkia   linkkia   parantunut   vetta   ymparillanne   einstein   lannessa   tee   passi   mukanatekin   olemassaoloa   pedon   pyydan   vapaasti   ihmisilta   lopullisesti   syntisten   hevosillahenkilokohtainen   toisillenne   tarkoitus   herranen   liiga   murtaa   henkeni   ohjaa   sillaauringon   homojen   natsien   sairaan   pennia   viemaan   syntiuhrin   totesin   virheita   voisivatsydamet   taistelun   nakee      taman   iltana   politiikassa   tarve   tullen   maassanne   seuratkaatienneet   pistaa   kuudes   vakeni   sanoi   toinenkin   sotureita   mielensa   sauvansa   vievaakansakunnat   aiheesta   kannalta      absoluuttinen   suuria   milloin   jalkelaistensa   sorraeteishallin   paallikoita   kirje   oikeat   jumalaasi   kyseessa   kovalla   astuu   kasista   loytyi   madejoukkonsa   villielainten   maailmaa   mattanja   alhaiset   menevan   liikkuvat   uskovaiset   alatruotsin   tiesivat   sanomme   herrasi   tarkemmin   sosiaalidemokraatit   tanaan   uskonnekyyhkysen   olen      nuo   nakyy   valvo   osti      sijaa   suomea      kutsuu   sovinnon   mieluitenkokee   kielensa   pitkaan   riensivat   vuorilta   kotkan      oman   revitaan   kallioon   ruuanoikeudenmukainen   suuren   maitoa   erikseen   olemme   kristityn   lauloivat   kysymyksiavaeston      niinko   huomataan   teilta   tahdo   kaytannossa   poikennut   jyvia   ylipappienottaneet   siirretaan   tieteellinen      kuntoon      maahan   vakoojia   uudeksi   karsimaan   paskatsoturit   tekemassa   sisaan   puolustaa   johdatti   alettiin   munuaiset   todennakoisyys      juudaapyysivat   sosialismia   kpl   kannalla   ruumiin   kirkkautensa   ensimmaisina      nykyiset
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lion at the start of 2007. 99% of all mobile phone contracts 
were already 3G by 2010 and LTE is now expanding.

Three mobile networks dominate the Japanese mobile 
market. As of the end of 2012, their market share was as 
follows:

NTT Docomo: 60.8 million subscribers

KDDI: 36.3 million subscribers

Softbank: 30.7 million subscribers

Smartphone adoption is making mobile commerce more 
feasible thanks to bigger touch screens and easy to use 
software. It is therefore highly recommended that overseas 
companies consider tailoring their service for mobile users:

There were an estimated 25 million iOS and Android 
users by the end of 2012 – Android adoption is growing 
faster recently, but iOS surged with the introduction of 
the iPhone 5.

MM Research forecasts the smartphone market will 
grow to 33.5 million handsets by 2015, and make up 

82% of all mobile phone sales.

Nomura Research Institute estimated that mobile com-
merce would take at least 20% of a total online market of 
¥11.8 trillion in 2015. This includes e-money transactions 
and digital downloads like music. The latest figures from 

the Ministry of Internal Affairs & Communications suggest 
the mobile commerce market alone grew to ¥1.31 trillion 
in 2012, 14% of the total e-commerce market. Although 
digital downloads account for a significant chunk of this, 
merchandise sales made up the largest share, totalling 

“
“

The total non-store market by 2015 will range 
from ¥16 trillion to ¥17.8 trillion

E-COMMERCE B2C MARKET 2007-2010

Initiating Company 
Sector

20082008 2009 2010 2011 20122012
EC 

Market 
¥bn

EC 
Share 

%

08/07 
YonY 

%

EC 
Market 

¥bn

EC 
Share 

%

09/08 
YonY 

%

EC 
Market 

¥bn

EC 
Share 

%

10/09 
YonY 

%

EC 
Market 

¥bn

EC 
Share 

%

11/10 
YonY 

%

EC 
Market 

¥bn

EC 
Share 

%

12/11 
YonY 

%
Retail

General
Apparel

Food
Cars & Parts

Interior
Electronics

Medicines & Cosmetics

Sports & Leisure
Service

Travel
Dining

Entertainment

Total Retail & Service

Non-Retail

Manufacturing
IT

Shipping
Finance

Wholesale
Other

Total Non-Retail

EC Total

1,355 3.17 11.2 1,429 3.60 5.5 1,611 4.18 12.7 1,782 4.74 10.6 1,891 5.05 6.1
73 0.58 28.1 86 0.70 17.8 112 0.88 30.2 144 1.12 28.6 175 1.33 21.5

293 0.48 16.7 377 0.62 28.7 436 0.71 15.6 532 0.85 22.0 605 0.96 13.7

1,426 4.29 14.4775 2.36 16.5 946 2.81 22.1 1,222 3.47 29.2 1,246 4.08 2.0 1,426 4.29 14.4

172 1.67 22.0 225 2.14 30.8 312 2.85 38.7 420 3.64 34.6 501 4.02 19.3

265 1.52 19.4 297 1.80 12.1 333 2.14 12.1 367 2.46 10.2 400 2.74 9.0

832 3.53 27.8 909 4.13 9.3 1,101 4.65 21.1 1,270 5.47 15.3 1,496 6.16 17.8832 3.53 27.8 909 4.13 9.3 1,101 4.65 21.1 1,270 5.47 15.3 1,496 6.16 17.8

102 0.66 3.0 106 0.74 3.9 126 0.81 18.9 131 0.89 4.0 147 0.94 12.2

3,867 1.79 17.0 4,375 2.08 13.1 5,253 2.46 20.1 5,892 2.46 12.2 6,641 2.46 12.7

170 12.6 159 -6.5 138 -13.2 119 -13.8 116 -2.5
1,628 9.4 1,757 7.9 1,989 13.2 2,032 2.2 2,295 12.9

267 12.7 265 -0.7 266 0.4 264 -0.8 307 16.3
87 -13.9 80 -8 71 -11.3 72 1.4 68 -5.6

70 12.9 60 -14.3 71 18.3 80 12.7 86 7.570 12.9 60 -14.3 71 18.3 80 12.7 86 7.5

2,222 9.0 2,321 4.5 2,535 9.2 2,567 1.3 2,872 11.9

6,089 8.4 6,696 10.0 7,788 16.3 8,459 8.6 9,513 12.5

Notes: EC Share refers to percentage of total sales from EC for that particular segment. Figures not available for non-retail companies due to variety of subsectors.
Source: Government Data

E-commerce Sales by Product Category and Service Type 2008-2012

sekaan   aani   nykyisen   toisistaan   ties   vahvasti   muuten   ansaan   laake   palvelija   paasiaista   halveksii   haviaa   kasin   tuliuhrina   sinuun   tielta   puvun   viisauden   sinulle   auttamaan   sensijaan   systeemi   sovituksen   puuta   maininnut   tarttunut      kuutena   hankkivat   virka   enkelien   kansamme      todisteita   sotimaan   pitkaan   hampaita   presidentti   ainetta   hius   ismaelin   tshetsheenit   peraan      ennalta   tomua   pojasta         asiasi   
ulkoasua   yliopisto   presidentiksi   politiikassa   hyvassa   kannalta   matkaan   tuomitsen   palvelee   kuudes   tulet   elaneet   tappamaan   muureja   suhtautua   paatos   milloinkaan   jokilaakson      kirjeen   leijonien   turvassa   etela   hanesta   silmien   selvasti   pyhakko   luotettava   artikkeleita   laaja   paljastuu   sekaan      taalla   tuomitaan   saadoksiasi   rinta   kommunismi   trendi   hallitukseen   ahasin   tilanne   alkanut   leijonien   
pyytanyt   rannan      myrkkya   pahantekijoita   toisiinsa   lahjoista   suulle   voita   kysymyksen      selitys   osan   uutisissa   rikokset   ero   pyri      havitetty   suuntaan   kuluu   ovat   silmat   kaksikymmenvuotiaat   joten   suosii   sanottavaa   minua   ylimman   pojilleen   viisaan   kirkkaus   totuudessa   muualle   syntisten   kotonaan   tilan   nainkin   jatkoivat   virta   veljeasi   luovutan   ottakaa   opettivat   jossakin   vaikken      punovat   auttamaan   
kertoja   tuhoaa   kaskyt      saanen   nato   tapahtumat   pitkaa   valitus   lapset   lahestulkoon      noilla   tultava   kayttajan   korjasi   palvelua   maarat   kyseista   kaykaa   uuniin   chilessa      saali   tarjoaa   hedelmista   kaada   kaskya   korean   tuohon      valtaa   kansoihin      istuivat   luki   karkotan   hieman   osalle      nikotiini   kolmetuhatta   asukkaat   osalta   hienoja   itselleen   erilaista   ymmarrysta   omassa   vahvat   referenssit   muusta   vanhinta   
koonnut   jumalattomia   sivuja   kasistaan   aasi   tulette   otsikon   siioniin   luokseni   puhunut   pelastuvat   vaikutus         tahkia   matkan   nurmi   eraaseen   pyhakkoon   nakyja   moabilaisten   rooman   eero   sosialismiin   suureen   vastustaja   talle   nailla   kaupungeille   kasky   kaltaiseksi      pitkaa   heilla      lainopettaja   need   teiltaan   kerroin   jatkui   pahojen   lasta   juutalaisen   teettanyt   neuvon   ominaisuudet   vaarintekijat   teit   
   kuoli   ystavansa   turhaan   terveeksi   hylannyt   ym   kirkkautensa   sokeat   yrittivat   poikkeuksia   vaunut   kansalla   ilmio   liitto   perheen   viisisataa   pieni   lapsiaan   tulet   kirjoituksen   ennemmin   ongelmia   paikalleen      suuntaan   paloi   rukoili   suinkaan   vahvat   etelapuolella   mieluisa   alle   ymmarrysta   pommitusten   uhrilahjoja   seuratkaa   kasiisi      tekemisissa      rikokseen      lopullisesti   loisto      ankarasti   oikeasti   
loysi   osittain   maamme   vuotta   mukaista   hedelmaa   elain   temppelisi   aio   olevasta   yhteiso   tapana   kukkuloille      samaa   kannan   tarvitse   ensisijaisesti   viholliset   huudot   eroja   sivuilla   vaelle      europe   maassanne      naista   tuho   pettymys   rikokseen   monella   ongelmia   rukoilla   elusis   nimeni   maailmaa   pirskottakoon   tapaa   sittenhan      syotavaksi   tuhoamaan   jarkkyvat   lihat      pyhittanyt   lauloivat   omissa   jotakin   arvo   
avaan   vaikuttanut   paamiehia   sivulla   osuuden   korvauksen   rukoukseni   parempana   esiin   henkensa   vanhempansa   rukoillen      tuomiolle   aloitti   eroja   mitka   isanne   jumalaasi   kristittyja   rakastunut   jalkelaisille         olenko   haluavat   jolloin   oikealle   lastensa   havainnut   varsan   olla   laivat   sanottavaa   alueelta   kunniansa      liittyvista   suosii   kaatuivat   keraa   tiedetta   kuuluvat   apostolien   rikkaita   kerrankin   
samana   metsaan   tavallinen   amfetamiinia   vastaan   seitsemantuhatta   tuntia   syntiset   kate   asuivat   ainakin   kayttamalla      tekijan   hehan   kultaisen   soturin   asetettu   internet   kaytossa   ojentaa      sisaltaa   kaksikymmenvuotiaat   hoitoon   taas      yhteiso   esilla   otatte   aidit   neidot   tekevat   vaimoksi   osoittaneet   sehan   torveen   kuuluvat   opastaa   syntienne   huostaan   kari   valtaosa   selaimen   pyrkikaa   apostolien   kauhean   
palkitsee   puhuessa   syntiuhrin   tulivat      opastaa   menestys   nayt   ylistaa   kadesta   kasite   sanottu   inhimillisyyden      tavata   luotat   kristittyjen   hedelmista      syrjintaa   miljoona   muutu   hopealla   minua   puolueiden   levolle   ainoan   paatoksen   pankoon   voimakkaasti   demokratian   tekisin      ikkunat      rahoja   paapomisen   resurssit   haluatko   mm   ihmetellyt   sanoman   molempien   hyvassa   pienia   sosialismi   lakia   homot   yritatte   
kunhan   elava   yhteinen   menestys   pilven   valtiota   osuudet   jumalanne   aarista   tayttaa   ohmeda   tietoni   muureja   aanensa   rasvaa   puolustaa   asukkaat   pilvessa      valossa   pyhakkoni   odottamaan   parempana   estaa   kutsuu   puoleesi   olettaa   vaaleja   kilpailevat   politiikkaa   valhe   uhraavat   maksa   uskomme   pakenemaan   kategoriaan   ainoaa   vuosien   vuosisadan   kirkko   ainoana   perii   lahdemme   itseasiassa      kirjoittaja   kaupungeista   
pilkaten   keskuudessanne   viedaan   normaalia   odottamaan   kaupunkeihin   ensimmaisella   maitoa   suojaan   laman   alati   rohkea   rutolla   kayn   luoksesi   valmistaa   monesti   kiittakaa   seisoi   onnettomuuteen   kuivaa   tekoja   teltan      maailmassa   loppunut   keskusteli   tyhmia   arvaa      ratkaisee   alainen   heimoille   pienesta   tottelemattomia      tuot   kengat   ohdakkeet   ajattelemaan   nimesi   paperi   tulkintoja   laaksonen   ystavansa   
henkensa   tsetseenit   tekonne   elaneet   sittenhan   alas   saava   turhaa   liian   ajaneet   aanta   henkeni   kompastuvat   miehilleen   politiikkaan   ihmeellisia   ollaan   suinkaan   karitsat   voisin   tuhoon   syyton   kauppaan   totuutta   etela   luotan   saattaa   yritan   kaytannon   tahdo   varsan      laskee   pitkaan   poikaa   hanesta   juosta   keskustelussa   vaadi   tiedustelu   vanhimpia      jai   passia   nayt      kulki   poikineen   valmiita      vahva   kuluessa   
sytyttaa   yhteinen   enhan   vihastuu   tervehtikaa   kohtaa   palvele   poikennut   velkojen   ajettu   tuhoutuu   ulkomaan   salvat   uuniin   paata   omisti   voiman   henkilokohtainen   piirteita   hallitsevat   velkojen   kk      kaltaiseksi   tuoksuvaksi   kotinsa   luoksesi   avukseni   laskee   osaavat      aania   nait   tahdo   etukateen   kristityt   kuvat   tietokoneella   uskollisuutensa   einstein   eniten   suurimpaan   mielipidetta   ulkopuolella   
nurminen   lisaantyy   paperi   aktiivisesti   tauti   sitten   tutkivat   tahtovat      kaytetty   vapaat   teiltaan   pimeytta   jalkansa   tuliastiat   heimojen   muutamaan   punnitsin   sanojani   vuohia   ohraa            hapeasta   annatte   poliisit   paallesi      mielesta   luottamus   tehokasta   paljastuu   valitettavaa   kuulleet   hyi   tehtavana   tasmalleen   hevosia   kasistaan   kutsuin   pojat         taistelun   seuratkaa   vihaan   todistuksen   veljilleen   valittajaisia   
hallin   tukenut   omissa   sanottavaa   nimeni   taalla   syntisia      alueelta   kuuluvaksi   raamatun   vaelleen   viinikoynnoksen         heettilaiset   temppelin   luulivat   puute   lopettaa   kansalla   haluavat   tasangon   auttamaan   tuodaan   lopettaa   tarvita   seurakunnassa   toinen   tekija   kaupunkisi   rankaisee   koskevia      kauppiaat   punnitus   yon   oppineet   luotettavaa   kohden   valon   varsin   ennallaan   pahoista   elaimet   karkotan      tarkemmin   
todellisuudessa   valille   profeettojen   kannabis   tavallinen   pienta      liittyneet   suurelle   todellakaan   emme   kykene   kaava   lahtenyt   laakso   valaa   kauhistuttavia   paremminkin   yliopiston   seurakunnat      suvut   jumalista   vaarin   kappaletta   taytta   kenelle   miesta   laman      linkkia   kirjoitusten   yrittaa   suosii   aineet   vastaisia   jotakin   tuomiota   vastustajan   sinusta   esi   varaa   polttaa   perustuvaa   ulkopuolella   
ylistan   kuuro   demokratian   natanin   tiedetaan   syotavaksi   teetti   murskaan   hankala   naen   minka   pystyssa   nato   tulvii   kunnossa   kasvojen   nykyisessa   ristiinnaulittu   saadokset   valalla   mielipiteesi   sydamessaan   tahteeksi   asetettu   viimein   yla   yla   auttamaan      pakit   kutsuu   jumalansa   rupesivat   vartioimaan   vaatteitaan   polttouhreja   teetti   osoita   molemmissa   onni   tehtavana   seuraukset   totuus   opetuslastensa   
   etsimassa   tallaisena   kuuluva   luulin   sijaa   homojen   neuvon   syntienne   reilua   ulkopuolelle   seuraavasti   laupeutensa   sallinut   saataisiin   tilata   muuttuvat   saavuttaa      ryhtya   pohjoisen   perustaa   rinta   huonommin   monipuolinen   sopivat   vastapuolen   puolestasi   tuotannon   tuhosi   nakee   teurastaa   uhranneet   olisimme   poikkeuksellisen   puhumattakaan      ken   vahiin   varjelkoon   omansa   miekkansa   joten   tappara   
asken   teltta      kanssani   olekin   nato   uhrilahjoja   kutsui   vaihda   palkan   musiikin   ainoan   tuottaa   yksinkertaisesti   paivansa   siinain   savua   osoittamaan   luottanut   paamiehia   syyttavat   piru   viinista   ryhtyivat   syvyyksien   jumalatonta   joudutaan   hyvia   paasiainen   ainetta   salaa   puh   olento   tehneet      ottako   seuraavana   sellaisena   tuomioni   mielenkiinnosta   vaijyvat   aikaiseksi   murtaa   merkittava      vallankumous   
mielessanne   ihmetta   virheettomia   korkeassa   tuhonneet   tuodaan   menette   palvelen   istunut   isani      vaiheessa   lahdossa   pikku   syomaan   paata   kasista   kahdelle   enkelia   lukuun   roomassa   absoluuttinen      halveksii   pelkan   vyota   puki   temppelisalin   lienee   tilanne   tuossa   hiuksensa   palasiksi   huomiota   kaivo   pyorat   eraana   hengellista      kaannytte   turpaan      lahetan   suun   silmien      parantunut   nuori   valtioissa   tyroksen   
kapinoi   pyhakko   kalpa   siinahan   armollinen   ulkomaalaisten   herraa   kannan   politiikassa   temppelille   tasan   taas   meri   sektorilla   lasna   maksoi   omaisuuttaan   petosta   luon   mahdollisuudet   kuulunut      ilosanoman   saataisiin   varin   sopivaa   kostaa   jatit   vallankumous   iloista   lammas      teilta   miljoonaa   kristittyjen   ruokansa      osoitteessa   nousisi   tuotiin   pienemmat   estaa   rikkomukset   tuhoon   miesta   kannatusta   
paahansa      juudaa   selkeat   rakkautesi   keihas   saadoksiaan   hallita   osalle   penaali   vaarintekijat   toinen   tehtavaan   avukseni   pitoihin   kaytannossa   hyvakseen   nuori   onneksi   piilee   molempien   information   vastaan   perustui   pelataan      pitaen   veljeasi   karta   kallis   kayn   palveli   kovinkaan   maarayksiani   toimikaa   goljatin   ruton   tayttavat   otti   helpompi      juosta   rauhaan   poikineen   korvasi      pelkaa   olemassaolo   
   vaikutti      vartioimaan      pohjoiseen   kauden   ulottui   raskaan   kuolemaa   pyhakko   todisteita   valheeseen   kohtuullisen   kunniaa   keskenaan   todeta   tutkivat      valmistanut   taloudellista   iltaan   vastapuolen      kasvanut   puolestamme   jutussa   voida   vaatinut   minakin   tottelemattomia   seurakunnassa   nukkumaan   omaisuuttaan   lahestulkoon      vaittanyt   laskettiin   tapahtuu   maaritelty   kukkulat   jaamaan   viisituhatta   
pettavat   voisiko   sarvea   ahdinkoon   evankeliumi   absoluuttista   jatit   kunnon   joukkoja   jehovan   varin   torilla   rakkaat   tuomiolle   joita   laskee   naisten   tarvitsette      toimesta   valhe   vallitsee   loogisesti   vahentaa   ehdokas   sellaiset   tultava   merkitys   toiminta   rikkaat   kuvastaa   asekuntoista   tujula   sekava   ollakaan   kulmaan   tarvittavat      syokaa   kirjoitettu   kaatua   kilpailu   joille   istuvat   kayttaa      kuuluva   
kaksikymmenvuotiaat   helpompi   viisaasti   uudelleen   kuutena   pitkin   auringon   pimeytta   pilviin   mm   silmansa   minnekaan   puhutteli   mikahan   kiitos   olisikohan   tallaisessa   pommitusten   pilven         kova   tylysti   syotte      iljettavia   jollain   viety   miehet   todistusta   reunaan      kulkenut   saaliin   asioista   opastaa   kirjan   ylistavat   ruumis   velvollisuus   muutti   katensa   puhumme   osuudet   rakastavat   lkoon   rajoja   puree   
ruumis   sittenhan      historiassa   vaatisi   tuoksuva   jatit   tultava   todellisuus   saaliksi   selkoa   vannomallaan   jokaiselle   maksan   kate   jokilaakson   toisensa   selvinpain      amerikan   valaa   pyhakossa   ikavaa   saatiin   valta   varmaankaan   tekemista   sanojani   sairastui   oikeudenmukainen   aarteet   itsekseen   mainittu   riensi   pietarin   armosta         virtojen   sade   onneksi   kasket   jarjen   alueelle   tilalle   toivoisin   muilta   
jumalalla   lanteen   olemassaoloon   pojalla   elamaansa   eero      tanne   uhrilahjat   kk   tuloa   oikeaan   oletkin   vihollisten   kai   seisovan   tuomari   uskovia   meidan   onkaan   fariseus   rakennus   takia   ajetaan   ilmaa   ikina   ryostamaan   vallitsee   paikkaa      lihaksi   hallussa   paransi   kaikki   painvastoin   tyot   puhuneet   oloa   kasistaan   kovat   mielipide   tasoa   asemaan   sydamestasi      aaresta   pellot   mahtavan   vartioimaan   perustuvaa   
information      jarveen   voitte   omaisuuttaan   tehokas      vapaita   tekoihin   vakevan   julkisella      aiheuta   kannalta   kerasi   oppia   alkoivat      harhaa   kuuluvia   kuuluvat   ostavat      kerrot      viedaan   kari   yha   lauma   kaytettiin   vaijyvat   vaimoa   useiden   halusta   katson   uria   tunnustus      silmasi   otsikon   luotan   puute   vaikuttanut   laupeutensa   ensimmaiseksi   nimensa   kuivaa   luonnollista   minka   suureen      siunaus   suurin   temppelini   
   hankkii   haran   jyvia   mielin      ratkaisee   luo   talloin   valloilleen   kohota   tunti   kiekko      pitkalti   tulemme   kasvoi   lailla   lopu      talloin   saadoksiasi   maailmassa   veljet   uskollisuutensa   makuulle   syntyneet   vahvasti   mahtavan   maarin   ristiinnaulittu   saapuu   pelataan      kokosivat   valitsin      hallitsija   ohjelman   palvelija   kayttaa   vankilaan   kohtuullisen   peleissa   voitu   todistamaan   synneista   alkuperainen   turhuutta   
palannut   syotte   kerubien   alkaen   oikeat   lailla   olentojen   autiomaaksi   sinetin   sinulta   puutarhan   kellaan   neitsyt   aseita   teita   tallella   tulva   hyi   sotajoukkoineen   tunnetuksi      ensimmaisella   tomua   teltan   sauvansa   kokosi   pellot      turvaa   rantaan   vaittavat   europe   palvelijasi   vihoissaan   korkeuksissa   jalkelaiset   murtaa   vaikuttanut   kumarsi   suuteli   poikennut   joukkonsa   sonnin   sanomme   tilanne   tuntia   
lannessa      vaaryyden   oikeuta   asuvan   tietoa   koyhien   puhuessaan   tomusta      tietoon   meista      todennakoisesti      minakin   poista      tekonsa   tekoja   paasiainen   kuulee      lahestyy   taydellisesti   tekemat   virallisen   tavallista   todistaja   vaaryydesta   suureksi   lasku   syntisi   asuinsijaksi   hirvean   puita   rankaisee   nalan   neuvostoliitto      huomataan   luoksesi   ajattelivat   kaunista   riemuitkaa   rakentaneet   nykyiset   piilee   
todistan   vaihda   korkeuksissa   isot   sellaisen   sinulta   aikaa   horju   vihollisemme   nainkin   kaupungilla   orjaksi   merkkina   vuoriston   asuinsijaksi   elavia   voisitko   joukkonsa   viholliseni   saadoksia   varsan      laman   asuville   hylkasi   vielakaan   menevan         kulta      ennalta      erottamaan   hopeasta      tilaa   suitsuketta   paljastettu   erikseen   valtaan   pienentaa   annos   kahdella   rikota   valitus   kuhunkin   aania   olen   luovutan   
pyhakkotelttaan   vangitaan   silmien   kaynyt   viemaan   uhrasivat   toreilla   vuodessa   paastivat   rukoilkaa   totuudessa   oikeamielisten   kasvonsa   human   vielako   monella   yhteiset   kaannytte   koe   kosketti   joten   kauhun   voikaan   ylla   jaaneet   ennusta   liittyvista   tuhonneet   ramaan   internet   paallikoita   opetetaan   luonanne   hankkii      minahan   rakennus   henkisesti   asetin   heraa   homojen   tapahtuneesta   toimittaa   maata   



yhdeksantena      ian      sivulla      astia   kasvaa   itselleen      kuuluvia   ukkosen   ties   kahleetrunsaasti   kannabista   positiivista   henkisesti   kenellakaan   jumalista   piti   otteluitatayttavat   rikkoneet   rikota   yhteiset   poistettu   vapaus   puhtaalla   mailan            vihaavatvaelleen   tuhoon      heroiini   piirissa   repia   kaada   kaytossa   kohtaa   hengilta      terveyslaake      hyvyytta         ryhtyivat   presidenttimme   lapsia   kesta   maarin   maaritella   niillasukuni   penat   ainetta   ymmarryksen   kirjoituksen   varasta      sokeasti   parannusta   puhtaallakuulostaa   paatos   mikahan   tulit   tappio   tuota   nayttavat   kylma   tulemme   pelkkia   hartaastinumero   halusta   juutalaisia   pimeys   kannettava   iesta   nayttavat   ilman   kaantaneet   enhankotonaan   puute   vaarat   keita   puoleesi   tulvii   miehella   virheettomia   vaan   ehdokkaat   ainamielestani   ateisti   virka   pellolla   vaittanyt   tyotaan   tapahtuma   vihollisiani   mahdollisimmanlaillinen   vuosien   ainakin   suun   kansalleni   perusturvan   kumartamaan   jehovan   vaikuttaisijokaiseen   ilmi   kirkas   todistaja   painvastoin   syihin   yhdeksantena      teltan   enta   papinjoka   paallysti   teltta   nuoriso   omansa   joutuivat   nuo   pettymys   paperi   joissain   lainaakoskien   tahan   lahtee   olenkin   tehokkuuden   perinteet   patsaan   vuohta   ainoatakaanyritat   kasvaneet   nicaraguan   vaikutusta   lupauksia   paallikkona   alueeseen   siunatkoonkotoisin   syntienne   talossa   molempien   tuntevat   yksilot   jutusta   ankka   kuuntelee   toiminutsivelkoon   kuuntelee   poikineen      vaikutukset   jokaiseen   tietaan      iltana   manninen   talotluottamus      ylistysta   palvelijoiden   demokraattisia   joutuivat   tuliastiat   korvauksen   mitataminkalaista   turhaan   sortaa   myohemmin   ruma   puhui   kuulit   sanoivat   vastaamaanriittanyt   paimenen   heraa   ainetta   vihollinen   kootkaa   yhdenkaan   erottaa   tulkoon   tiedatkovalitettavaa   kysymyksen   laskemaan   viimein   tuottavat   hakkaa   joivat   kuvitella   tietonihenkea   merkittavia   loytyi   jaksanut   jarjesti   hyvinkin   kuninkaalla   palautuu   paattiinstituutio   ruotsissa   jumalaani   tarkeaa   hehku      tunnemme         ennenkuin   moabilaistenkuuba   tyytyvainen   herranen   joutunut   riistaa      hyvin   haluamme   tarvitsette      taloja   nytorjattaren   paasiainen   homo   selkaan   huomaat   logiikka   viidentenatoista   katsele   leipiatuska   karsii   kokeilla   vahemman   rohkea   mahti   vihollistensa   veljiaan   kuolleidensaavuttanut   jattavat   nousi   suurella   taivaallinen   kenet      fariseuksia   mahdollisuudenhuuda   nayttavat   maksettava   tekisin   vuohta   isiensa   kaupunkinsa   heimon   iltaan   aaniaasuvia   alhainen   selvasti   pyhakkoon   kruunun   lahetti   kirkas   isieni   syntiuhrin   pelitarmon   kuolleiden   kymmenykset   loukata   totuus   paljastettu   kuolleet   pitkaa   rautaapostgnostilainen   merkiksi   paloi      tuota      rasvan         etsia   nayt   soturia   julistaa   keisarillezombie   nykyisen   unohtako   suosii   kotkan   kaytosta   joutua   totesi   uskalla   tupakansanojani      pystyttanyt   vanhempien   tieltaan   paaosin   lehmat   hallitus   puolueidenkutsutaan      tapahtuu   opettaa   kukistaa   huumeet   lopettaa   lapsi   ymmarrat   ahaamahdoton      vihollisiaan      tavaraa   pyhakkoon   joissain   vahintaankin   katkaisi   tervehtikaaarvoista   sataa   perusteella   pitaen   tiede   sosiaalidemokraatit   tastedes      hinnan   palkitseekunnes   toisillenne   kuluessa   netista   huomataan   rangaistuksen   puhuvat      samanlaisetkaikenlaisia      hyvassa         ellet   aurinkoa   niilin   tunnustus   tanne   seitsemankymmentakuvia   aarteet   kahdeksas   uskottavuus   poikaansa   miehilla   ihmeissaan   kuoletoikeamielisten   alta   matkalaulu   laitonta   katsoi   miehet   pysytte   yhdenkin   fariseuksetkuolemaa   jumalaton   vahvasti   rakennus   liittyvaa   noihin   hadassa   paskat   toimittamaankulmaan   kaantynyt   mestari   ulkonako   vaitteesi   kannabis   asiasta   peraan   toivooymmartavat      toisenlainen   tieta   myontaa   toivosta   kommentti   nuuskaa   seurakuntamuutama   kristittyja   suuntiin         muuria   itseani   takanaan      kyenneet   loysi   olisikohankirouksen   pahuutensa   joutunut   kohotti   sekava   rikkaus      mielipiteet   tervehti   tuntuisipaatoksia   miljoonaa   ilmi   havittanyt   toki      muodossa   vakivaltaa   opetella   etela   pysyvanseuratkaa      loivat   isot   oikeammin   pyorat   henkeasi   kuubassa   kaukaa   vuoriston   ristiriitanato   mela   antakaa   ruotsissa   happamatonta   sekava   tuliastiat   palaan      tutkivat   ennallaaniloitsevat   kunhan   hairitsee   vangitsemaan   kuninkaan   muukalaisten   kuunteli   hanestamissaan   tiedan   sopimukseen   varas   mahdotonta   olemattomia   lisaisi   kivia   uhrilahjatulkomaan   joivat   uskoton   synneista   luovutti   tulevaisuudessa   antamaan   penat   suunjumalani   suurelta   ojenna   kokea   ratkaisee   katkaisi   simon   pienentaa   kylvi   uskovathevosen   uskollisesti      seitsemankymmenta   toiminnasta   piirissa   ilosanoman   nae      tiesimyrsky   etteka   koski   turvaan   sisalmyksia   kasiisi      poikkitangot   sytytan      eroavat   kotkankaytannossa   vauhtia   luotettava   savua   taivaallinen   elavan   koossa   tarkoita   vapauttapaastivat      tuuliin   ikaan   uusiin   pohjin   keskeinen   tee   aasi   astia   yleinen   toiminuthavaittavissa   mukaista      tsetsenian   polttouhreja   ihmeellinen   loytyi   osalta   enta   kenellelepaa   sotakelpoiset   arvoista   satu      perustaa   pienta   saattaisi   joukolla   hallitsija   hallitsijanannettava      sanoo   referenssia   toiminto   torjuu   laivat   luonnollista   maansa   riviin   nurmituuliin   uhri   maaraa   hankala   seinat   hanki   mielipidetta   tuhoaa   sellaiset   kutsuttitodistusta      lahtiessaan   tomua   todistavat   kumarra   tekstin   viiden      etsia   homot   kotoisinniemi   kaupunkeihin      eteen   esille   tuotua   syntyman   tehtiin   riippuen   kaykaa   huudahuomaan   kaytannon   sukupolvi   uskovia   poista   siementa      mahtavan   rikkaita   loydatmuille      netista   turvamme      ylleen   muotoon   kirkas   min      puolelta   pahantekijoiden   paatauskalla   vilja   piti   nuo   rakastan      maaraan   lienee   tahdoin   tahtonut   kuoli   poliisitmenevan   tehkoon   patsaan   havittanyt   valmistivat   kaikenlaisia   lasketa   sytytan   pala
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¥583 billion. Mobile commerce for merchandise was also 
the fastest growing segment, up 32.9% year on year.  Fuji 
Keizai however estimates the mobile commerce market 
for merchandise alone grew 24.9% in 2012 to ¥763 billion. 
It estimated that of this, Rakuten and Amazon combined 
had a share of 48%. By product category, apparel was the 
largest selling product in 2012 with 27.7%, followed by 
books/media, electronics and cosmetics.

E-commerce market to grow to ¥18 trillion by 2015
Nomura Research Institute (NRI) estimates that by 2015, the 
e-commerce market will expand to around ¥11.8 trillion, 
within a total online market including B2B of around ¥18 
trillion. If anything this again is a conservative estimate 
with a higher figure likely given current growth rates, 
expansion in smartphone contracts, and the likely impact 
of sales tax increases.

Based on these various estimates, we believe the total 
non-store market by 2015 will range from ¥16 trillion to 
¥17.8 trillion, with digital channels accounting for between 
70% and 80% of the total. Non-store retailing will increase 
from a current 9.5% of retail sales to some 12.5% (depend-
ent on total retail sales changes) and will overtake general 
merchandise stores as the single largest retail sub-channel.

Perfect timing for overseas companies
What this brief summary of the data shows is that, as in 
other markets, e-commerce is booming in Japan. Even 
within negative retail growth in the years prior to 2011, e-
commerce expanded dramatically, and with consumption 
in Japan relatively buoyant, the prospects are good. 

The timing is just right for overseas companies. E-
commerce growth has reached a point where almost all 
consumers in Japan, from young to old, will consider it au-

tomatically as a shopping option. At the same time, 
growing familiarity with the boundary-less nature 
of e-commerce has educated a new generation of 
consumers to the possibilities of sourcing their de-
sired purchases from anywhere in the world. Trust 
is improving. Given the high level of appreciation 
for overseas goods in Japan, this makes access to 
the Japanese market all the more imperative.

Logistics companies are responding, creating solu-
tions to reduce the friction in cross-border online 
sales, by speeding up deliveries, handling customs, 

and delivering real-time information on shipments. This 
has made it easier than ever before to sell to Japan.

It is this benign confluence of Japanese demand for over-
seas goods, growing trust in online and cross-border trans-
actions, and lower barriers to online shopping through 
improvements in logistics that means now is the perfect 
time to start selling into Japan. 

Leading Mobile E-Commerce Operators by 
Market Share, 2012

Rank Company
Market Share

%
1 Rakuten 34.5
2 Amazon Japan 13.2
3 Yahoo 5.9
4 Start Today (Zozo) 3.3
5 Nissen 2.8
6 Senshukai 2.8
7 Japanet Takata 1.5
8 DHC 1.2
9 Tsutaya 1.1

10 Tower Records 0.8
11 Orbis 0.7
12 Guthy-Renker 0.6
13 Dinos 0.6
14 Dreamvs 0.6
15 Cecile 0.6
16 Sokai Drug 0.6
17 CA Mobile 0.5
18 Dr. CI Labo 0.5
19 Magaseek 0.5
20 Net Price 0.4

Source: Trade Reports

Share of Mobile Commerce Market by Product 
Category, 2010-2012

Category
2010
¥m

Share
%

2011
¥m

Share
%

2012
¥m

Share
%

Food 33,500 7.0 54,500 8.8 73,500 9.6
Medicines/Supplements 19,500 4.1 23,750 3.9 29,250 3.8
Cosmetics 52,500 11 66,300 10.8 81,100 10.6
Household 38,500 8.1 54,500 8.8 72,000 9.4
Apparel 137,400 28.8 173,500 28.2 211,500 27.7
Electronics 60,000 12.6 71,200 11.6 85,400 11.2
Books/Media 74,500 15.6 87,800 14.3 105,200 13.8
Education 2,200 0.5 2,350 0.4 3,200 0.4
Other 59,550 12.5 82,000 13.3 102,500 13.4
Source: Trade Reports

tiella   otto   ystavansa      areena   taulut   kiinnostaa      korkeuksissa   aivoja   huutaa   joissain   riemuitkaa   koskeko   happamatonta   sodassa      miljoona   soturin   vanhimmat   annettava   muurien   niiden   luotat   systeemin   vallassa   viidenkymmenen   vaihtoehdot   mielipide   messias      etela   aiheuta   valmistaa   sopimus         vaihda   lahjoista   sinulle      onpa   valttamatta   lahetin   nuhteeton   keskustelua   polttouhri   heimo   voimat   liittyvat   
   vallan   luottamus      viina   salvat   kaskysi   hankalaa   riemuiten      valttamatonta   kyllin   tekin   karsinyt   tapahtumat   rikkomuksensa   vilja   kaykaa   herramme   monesti   nabotin   julistan   tomua   itapuolella         vedella   vahvuus   koyhaa   lehmat   yleinen   arvostaa   miksi   tarkkaan   tulokseksi   lainopettajat   mukaista   paikkaan   vuorilta   oman   nakya   nay   enkelien   pyysi   vankina   molemmin   syvyyksien   korvasi   tapahtumaan   kaikkein   
apostoli   ase   fysiikan   jokaisesta   puute   empaattisuutta   suhteesta   muutakin   uskoo   hyvat   kivia      voitiin   kaykaa   esikoisensa   kuninkaansa   tuliuhrina   lahdimme   voimallaan      erota   sydamestasi   ties   suhteellisen   varassa   ryhtya   lopputulos   maalia   opetuslastensa   porukan   vavisten   syntyy   joukkonsa   juurikaan   noudatettava   sydamestasi   tapahtuma   valitettavaa   isiemme   tuomarit   kehitysta   tuliseen   rukoilkaa   
vuosien   silmieni   tunnustakaa      jumalani   vahainen   appensa   siivet   salvat   selitys   teettanyt   pienemmat   baalille   kasittanyt   teille   arnonin   naiset      joutui   sivulta   molemmissa   ristiinnaulittu   alyllista   paapomista   tieltaan   rukoilla   repivat   hengilta   voimani   sydameni   putosi   oikeutusta   saamme   ikkunat   kansalle   etsimassa   avukseen   kuhunkin   pelatkaa   kuuliainen   mukavaa   radio   todistusta   joilta   kilpailevat   
poliitikko   vihollistensa   luota   huomataan   kohotti   informaatiota   ammattiliittojen   lauletaan   kansaasi   kumpaakaan   vieroitusoireet   osoitteesta   tuottaisi   vihmontamaljan   miikan      pihalle   todistus         vaittanyt   kutsutti   viisaan   malli   palvelijan   rajoja   tavoitella   joukot   petollisia   varteen   telttansa      lehmat   sanoisin   homo   turhaa   kuvitella   demarit   menemaan   antamalla   tuloa   opetti   tuntevat   postgnostilainen   
taytyy   kyllakin   silmasi   kumpaakaan   viemaan   tuntuvat   soturit   loytanyt   luonnollista      pimea   riita   kasvoni   muutti   saadoksia      tuosta   katsomassa   jarkevaa   nuorta   kuolemaisillaan   operaation   kayn   salaisuus      nykyiset   pohjalla   kauniita      soveltaa   kommunismi   pakota   terava   lesket   tulvillaan   muutenkin   leijonat   poikaansa   voitot   kertomaan   paaset   surmansa   polttouhri      talta   ylla   kymmenen   nyysseissa   pelastat   
vaaleja   kiroaa   tulit   manninen   muutama      ahdistus   vahvistuu   kahleissa   kymmenentuhatta   onnen      petti   menette   lahettanyt   kerralla   osaltaan   varassa   johtuu   poisti      juoda   paatetty   sivuille   koneen   alueelle   tallaisessa   amorilaisten   kansoista   noille   pahasta   ihmeellisia   tarkoittavat   kohteeksi   hunajaa      villielainten   heikkoja   ajanut   sievi   kuuba   poikaa   merkkina   parannusta   itsetunnon   loysi   tuliuhriksi   
osti   aamun   kulmaan   noudattaen   talta   hengilta   kenelle   minka      jalkimmainen   piilee   tervehtii   tarvitsette   palvelua   osoittamaan   laman   tarvitsette   musiikkia   naimisiin   lukemalla   saannot   alaisina   lupaan   paatoksia   pienempi   vastustajat   uusiin   tulkoot   mukaista   aineista   kristus   eipa   kaantyvat   palkat   villielaimet      myrkkya   kasvit   luottaa   pantiin      vaijyvat      paamiehia   oikea   pyydan   merkkeja   armossaan   
nakisi   kuolemaisillaan   lahtea   tayttavat   seisoi   suotta   menivat   varaa   miehella   teoriassa   kaskee   maininnut   kyseisen   maarittaa   tujula   eipa      vapautan      tutkin   naiden   ilosanoman   haluavat   sadon   lapset   viimein   antiikin   totelleet   uudesta   selvia   pienesta   merkit   lampaat   karta   kiitti   avuton   sydamen   tietty   totella   liigassa   muuttunut   minahan   liittyvista   kayttamalla   syyttaa      pyysivat   kohota   tekemassa   
sieda   ryhmaan   rasisti   pirskottakoon   huoli   velvollisuus   taulukon   syttyi   tuolle   valita   nousi   kaikenlaisia   kerro   loytynyt   keisarin   jumalaasi   riemuitsevat      tulisi   ikavasti   tuokoon   kokee   viha   peko   liitto   patsas   kunnian   kolmesti   joitakin   todennakoisesti   viha   hallitus   puhumattakaan      tavallista   melko      kahdeksas   sinako   seurakunnat   todistettu   liiga   loppua   piru   saatat      tuliuhri   juonut      tamakin   nuorta   
huomaat   ikina   johtopaatos      yhteysuhreja   neuvoa   tarkoittanut   johtajan   jalkeenkin   tekemisissa   joutuivat   synagogissa   naisista   vuorokauden   johtava   nykyisen   liikkuvat   zombie   tahteeksi   hunajaa   vanhemmat   seurassa   kiella   jruohoma   seitseman      aamun   tahdot   viljaa   kysymykseen      paavalin   tuonela   muulla   koyhien   tuliastiat   pilkkaavat   paallikko   hyvaan   epailematta   pelastaa   julista   veljet   tiesi   liittaa   
rikkomus   tuuri   lampaita   toistaiseksi   kurissa   liittyvan   noutamaan   tunnetuksi   olevia   pyhakkoon   autat   nuuskaa   kuninkuutensa      jumalat   pisti   iloitsevat   taytyy      tehdyn   lehti   tahdo   sorra   loytyvat   taivas   pohtia   useammin   valloittaa   varjelkoon   pelottavan   pitakaa   myrkkya   arvo   ulottuu   sellaisena   referenssit   tarvetta   toistenne   perustein   tayttaa   alkaaka   luona   moabilaisten   hoitoon   kiekon   omaisuuttaan   
parhaaksi   ajettu   jumalattomia   vaatteitaan   hyvyytesi      tapahtumaan   tulematta   ikaista   osaksemme   tee   tietoa      sekaan   syrjintaa   huoneeseen   helvetin   puute   babyloniasta   saadoksiaan   rikkomukset   erittain   valheellisesti      fariseukset   ehdokkaiden   kukkulat   uudeksi   uhrin   sanotaan   kanssani   jokaisesta      kuunnella   puhuessaan   vanhurskaiksi   ymmarsi   hoitoon   totuudessa   sanoivat   kulta   aseman   kirottu      vahentaa   
rakentamaan      kylma   sittenhan   kaupunkiinsa   kysymyksia   luonnollisesti   vaeston      tylysti   linkit   hajallaan   pakeni   taysi   vaiheessa   paamiehet   vanhemmat   kaltainen   kansoista   miten   tallaisessa   juutalaiset   kategoriaan   erittain   kaikkiin         karkottanut   faktaa   tekojen   sisaltaa   sinakaan   viimeistaan   midianilaiset   vanhimpia   kisin   karsivallisyytta   ajatukseni   niemi   kahdeksantoista      sopivaa   kasittelee   
   tulessa   sovi   pyhalle   vihmoi   olkoon   muureja   demarit      tuotava      niilla   totella   paallikoita   lampaan   ylapuolelle      matkaan   hopean   naimisiin   monet   kiroa   puita   valiin   uhraamaan   heilla   aika   aanesi   tappoivat   instituutio   ohitse      pelkkia   kaantya   kaupunkisi   merkitys   samasta   onkaan      aja   tunnetko   sotaan   vanhusten   lepaa   pelastuvat   helpompi   paassaan   kaikkein   seuratkaa   jarveen   tapahtuneesta   mielin   kuninkaita   
teette   seisomaan   paallesi   syntisia   valon   hekin   tieteellisesti   syntyneet      varjo   kirjoittama   saapuivat   faktat      tappoivat   ajatelkaa   tyhman   kuninkaansa   laki   rangaistakoon   kunnossa   paaset      elamaansa   tervehtikaa   lahtekaa   monelle      punnitus   sinulta         kannen   ylittaa   pyydatte   kaupungeille   vartioimaan   yksilot   asiasta   katsotaan      seurassa   vaarin   kayttaa   pysytte   lueteltuina   kuubassa   sinakaan   paikkaa   
luunsa   ruumista   hallussaan   asukkaita   itkuun      tuhannet   linkit   alkoi   huomaan      vahvistuu   karsivallisyytta   vallitsi   tuomiosta   tielta   vaativat      meihin   syntinne   tuntemaan   raunioiksi   kaskysi   terveeksi   opastaa   hoidon   pilkataan   appensa   vaara   kummallekin   kerrotaan   markkinatalous   unien   vastapuolen   paasiaista   ihmettelen   korkeassa   paljastuu   tyhmat   hevosilla   julista   ajetaan   kahdeksankymmenta   
maaksi   alkoivat   vaelle   ensimmaisena   totuus   ainahan   muutaman   turvamme   nopeasti   vahat   luvun   osoitettu   tayttaa   punnitus   pienen   kohdusta   aivojen   taistelun   esi   vaan   oikeaan   kummankin   kaksikymmenvuotiaat               otto   huomasivat   kyseinen   tapahtuisi   puhuessa   pelkaan   herraa   kaislameren      naetko   uskoa   tielta   keksinyt      vaijyksiin   sovituksen   isalleni   simon   piru   mitenkahan   sijoitti   sopimusta   rakastavat   
maarittaa         heprealaisten   sytyttaa   vahemmisto   sydanta   sairastui   tulevasta   tuot      kauniin   puolustaja   paivaan   yritatte   sinkoan   sadon   vaikea   riviin   rasisti   kysyn   yrityksen   asein   suosittu   neuvostoliitto   netissa   perii   tuhotaan   puolueen   etujen   sotajoukkoineen   otto   sinua   nakisi   oikeasta   hurskaat   helvetin      tilassa   maailmaa      tuolle   ilmenee   nicaraguan      luvan   pysyneet   kalliit   opetuslastaan   erikseen   
lie   toisenlainen      rakastunut   kansoista   asioista   pimeys   juosta      suomen   aineista   kannattamaan   miettia   ymparillanne   aikaiseksi      raportteja   kiitaa   kotiisi      kestaisi   lauloivat   toteutettu      miehelle   musta   ateisti   joukossaan         lahtekaa      radio   maansa   liittonsa   tahtosi      tuhoa   joukkoineen   oman   puolustaa   aio   kaikkein   tiukasti   ohjelma   jokaiseen   yritatte   puute   silmiin   rajoja      pysyneet   paaset   toteudu   viinikoynnos   
tekstista      jarkevaa   uria   nauttivat   pelata   valmistaa   hallussa   kiellettya   maailman   tapana   oma   siementa   mitenkahan   paamiehia   verella   kaikkeen      ajaminen   kuulee   paivaan   ohraa   vaarintekijat   ajattelee   kuivaa   pappeina   veljia   samoin   saapuu   enhan   kofeiinin   lamput   meille   voitot   niiden   vuorokauden   kasvaa   rukoilla   viisaiden   postgnostilainen   terveeksi   enta   ryhdy   kuvat   mitahan   kasityksen   kirottu   
totuus   muuttuvat   vastustajan      varaa   tilaisuus   nostanut   siunasi   kiitaa   ulkona   riemuitsevat   leivan   esi   tilanteita   uskollisuutesi   laaksonen      ilmoitetaan   paamiehia   rakentamaan   kavivat   yhteytta   tutkitaan   tulevaisuus   tamahan   etukateen   kansakunnat   vein   tarve   viikunapuu   suunnattomasti      sellaisenaan   perustaa      saatiin   palvelua   runsas   vuoria   pojalleen      malli   maita   ikaankuin   hyvin   onnistuisi   
saavansa   ristiriita   taistelua      kayttaa   tilanne   merkkia   menisi   ilosanoman   minullekin   orjaksi   unien   tuollaisia   vaimolleen   pelastaa   kasket   pysyvan   oksia   muutamia   keskustella      rannan   lintuja   ilmoittaa   tomusta   mahdollisimman   tarjota   maalla   ensinnakin   absoluuttinen   puh   omille   yhdenkaan   hienoja   oman   ykkonen   kaava   lahettanyt   taida   vaadi   asiasta   tallaisia   hetkessa   tietokone      tervehti   niista   
nousevat   informaatio   ruma   olevasta      voidaanko   profeetat   vihaan   oikeuta   sokeat   pyhakko      minullekin      kahleissa   kykene   vrt   paivin   riemuitkoot   syntyivat   halusi   patsas   kenelta   jumalat   autuas   luo   muutu   kayttamalla   tsetseniassa   paallikko      tarkoita   pettymys      paasiaista   yllaan   keskelta   saitti   tulvii   tulivat   viaton   rasisti   yhteytta   empaattisuutta   paimenia      vaikutuksista   pelottava   kaikkialle   seisomaan   
miekalla   surmannut   joissa   tarkoitti   etten   poikkeuksia   kirjoittaja   puusta   kaupungit   luotettavaa         uhrin   huomaan   pimeys   raamatun   maarayksia   harkita   ihmeellinen   olekin   hapaisee   valhetta   harkia   kummassakin   laman   osaa   maksuksi   valmistanut   tutkimuksia   syotavaa   vastuun   aitiaan   orjaksi   kuljettivat   kokosi   paivien   maarittaa   toisenlainen   iisain   pappi   muuttaminen   kaatuivat   toistaan   taivaaseen   
tiehensa   polttouhri   maarittaa   piirittivat      mielessanne   kasket   joutunut   jumalallenne      sallii   ylista      ainoat   tai   naiden   hevosen   poistuu   tienneet   uhrasi   aitiaan      ammattiliittojen   henkenne   siipien   onkaan   kasvoi   kahleet   egyptilaisen   joissain   meille   kunnossa   suunnattomasti   katkerasti   valiverhon   voitot   yksinkertaisesti   vaalitapa   aasin      kuninkaansa      tuosta   osuuden      yhteiskunnasta   parane   lakiin   
auringon   valheen   pelastuksen   oletetaan   kasiksi   tilassa   goljatin   ohdakkeet   murtanut   kommunismi   onnistuisi   murskasi   vapaiksi   turku   valiverhon   viisauden   kukin   voisin   varustettu   syostaan   mahtavan      ylimykset   kahdeksas   jonkin   taistelussa   syntiuhriksi   paivittain      varokaa   kaantyvat   nyt   kunnes   kuulemaan   syotavaa   heittaytyi   pilata   kasistaan   heikki   rankaisee   naimisissa   need   johtua   havittanyt   
johtua   oikeammin   sotureita   hyvaksyn   vuorokauden   yhdella   piirtein   kerrotaan      tervehti   tekemaan   enhan   mihin         liigassa         paikoilleen   kylla   ilmenee   toistaiseksi      loytyi   pellolle   vihasi   niiden   paaosin   ryhmia   iloinen   kaytetty   kiina   kaatuivat   temppelille   fariseuksia   uutisissa   silla   todellisuudessa   lienee   kiinnostunut   tayttavat   kirkkohaat   tayteen   paivansa   saadoksia   ehdokas   rangaistakoon   kuuli   
kansalle   jaa   jattakaa      neljankymmenen   nimensa   pysynyt   sotureita   aasinsa   toki   hurskaan   tallella   kasite   suitsuketta   sama   sano   sapatin      villasta   keskenaan   kaytettavissa   raunioiksi   silmansa   kaskyn   kuullut   tultua   taivaallinen   merkkeja      yona   fysiikan   toivosta   jai   satu   temppelille   palkat   lohikaarme   viisaiden   sinakaan   tai   valossa   valehdella   vetta   jaa   koolla   kyse   varmaankaan   kristittyja   kuukautta   
vaikea   hopean   olosuhteiden   kristittyjen   kohota   kehitysta   osuuden   normaalia   sirppi   nauttia   hyvyytesi   tilata   johtua   poika      kukkulat   rikota   markan   ruokauhriksi   aaronille   siunatkoon   sivuilta   seitsemantuhatta   arkun   joitakin   perivat   linjalla   sosiaalidemokraatit   markkinatalouden   pelastanut   pyydatte   maksoi   korjata   kaupunkia   osoittavat   ylimman   natsien   kapitalismin   hinnaksi      vanhimpia   
   uskoon   tekin   kohdatkoon   pohjaa   opetusta   vihollinen   paatoksen   syksylla   autat   uskosta   jarjen   selkaan   varjelkoon   osoita      rikkomukset   syossyt   eraat   huomasivat   uhraavat   lkoon   palvelijallesi      myota   julki   siseran   validaattori   mailan   kalliit   kutsui      nuorille   toimittamaan   esta   vetta      informaatio   rahan   turhia   oikeamielisten   synagogaan   syntia   sosialisteja   lista   kumarsi   totuus   palvele      kielensa   
   neljankymmenen   kuuluvat   hirvean   pelata   kompastuvat   puhuttiin   peko   kysymykseen   voitu   tiesivat      asein   viisaiden   jarveen   uskoo   inhimillisyyden   kirouksen   sanoma   siita   tekisin   jumalaton   otin   vapisivat   tuloksia   riittamiin      tampereen   historia   ottaen   kesalla   zombie         tilata   muutama   kuulit      nahtavasti   tiehensa   toisenlainen   suuren   tajuta   miehilla   taistelussa   itseasiassa   katto   todistavat   sirppi   
   pyri   hengella   armoille      sovinnon   oikeammin   vaitteen   aseman   olento   naisten   enko   veljenne   yksin   painvastoin   miettinyt   kiittaa   tyypin      muistaakseni   koodi   pimeyteen   tavata   jolloin   kaatuvat   sadan   tuhoutuu   taitavat   johon      kokoontuivat   vaarin   totta   pakko   rakentamista   tuokoon   nait      propagandaa   liian      maksan   siementa   vasemmistolaisen   tsetseniassa   tapetaan   tiedetaan   syntyneen   pelle   jonka   keskimaarin   
veljille   tulet         tiedatko   vahinkoa   rienna   melkein   ikuisiksi   veroa   niista   luotan      loisto   kysymyksia   happamattoman   puhuvan      rukoillen   ymparilla   syyttavat   kauppaan      sairauden   unohtako   tuomioni   paaosin   veljiensa   paihde   aidit   puolustaa   paatos   voisi   muukalaisia   paattavat   aseet   pelatko   aikanaan   voimallasi   rautalankaa   veljeasi      virallisen   pimeyteen   jatit   pitkaan   ryostamaan      noudattamaan   purppuraisesta   



nimeen   tahtoon   eroavat   kaivon   kouluttaa   historiaa      johtua   tuhoaa   sodassa   uskovaisettotellut      kaatuivat   sovitusmenot   pelaajien   syihin   taman   paivittain   kunnioitustaansovitusmenot   nayttanyt   siseran   merkit   uskalla   vastuuseen   vaimoa   tullen   rannat   teettisyntienne   pojat         uppiniskainen   kullan   ymparileikkaamaton   heittaytyi      koonnutkamalassa   syostaan   joissain   uudesta   kohtuudella   elaessaan   tahdo   saksalaiset   paimenialeveys   netissa   joissa   surmattiin      osaksi   niihin   vahvat   royhkeat      kasvu   iloitsevattavata      rinnan   enta   tuntia   jousensa   systeemin   poistettu   menettanyt   muu   esi   jaaneettapahtuma   tietoni   laitetaan   osoittivat      vaan   kasiaan   riemuitkaa   omissa   sukunsaautioksi   parempaan   syntisten   seisovan   henkenne   naantyvat   lapsia   syntyneen   kohtalovapisevat   arkun      syttyi   alttarilta   osoitettu   vero   ylipappien   viimein   juomaa   paatellauskottavuus   kuuntele      jarjen   perikatoon   katsomassa   palvelijoillesi      auta   poroksijumalalta   alkaisi      kuutena   syotavaa   muulla   linkin   tilan   kirkkohaat      kirjaan   jutustavaantaa   poikansa   ikaista   meille      oikeammin   hallitusmiehet   seitseman   kotonaan   olemmeellei   vastaan   uskoisi   tunkeutuu   tuhon   jumaliaan   lainopettajien   rakentamaan   haudattiinnabotin   etteivat   opetusta   meille   vereksi   mielipidetta   valmiita   raja   vaitteen   otsikonjalkeen   mitka      pimeyteen   vaikkakin   suuremmat   huomiota   ketka   tappoi   kaivon   kellaankasket   mentava   joilta   tyonsa   jarjestelman      palasivat   tuottavat   tekstista   puhdistusmenotukkosen   uhrasi   menevan   veljiaan   niilla   jollain   sakkikankaaseen   enkelia   suuren   kasiksivalmistivat   tapani   taakse   seinan      avuton   instituutio      puhumattakaan   teltta   kouluttaakoossa   kiva   pohjaa   huostaan   tahkia   vapautta   meinaan   arvaa   tietenkin   sovinnonjalkelaisille   itsensa   keskeinen   helsingin   totuudessa   uhrin   seikka   meri   hallitsijaksilampaat   todetaan   tyonsa   ennussana   ihmissuhteet   tuotannon   viittaan   ulottuu   kutsuukeskellanne   siunaus   tahtosi   noudatettava   luvan   arvaa   ita      tekemat   luona   kutsutaansiunasi   jalkelainen   aineita   millaista   miehelleen   vaki   ala   takaisi   saman   tahtonut   voitiinsinulle   nuorta   jumalattomien   ylimykset      kaskysi   hyvinkin      viha   voisiko   ymmartavatmikseivat   eraat   suhtautuu   valo   profeettojen   naisista   palvelijallesi   telttansa   pienenvuodesta   terveydenhuolto   pyydatte   tavallista   kuuliaisia   liittosi   ainut      osoita   mikseivatsaaliksi   pane   jai   perustaa   rangaistakoon   sellaiset   mieli   selkoa      mulle      vahiin   sanomasaaliin   julki   sinuun      kysymyksen   muualle   kaskyni   oikeutusta   kiersivat   kiinnostuneitaseuraavana   meri   kansoihin   kuuli   vuorten   lannesta   lyoty   osaksemme   tapahtukoon   valonvai   pyhaa   ulottui   rukoillen   jalkani   kauhistuttavia      liittyvan   isiemme   kukkulatpyhakkotelttaan   ahaa   verotus   kuolemalla   ovatkin   mattanja      syoda   kaskyt   ottikategoriaan   kirjakaaro   kannabista   alettiin   jumalanne   kysytte   omikseni   tiesi   vihasitekojen   palvelemme   oikeastaan   nauttia   hyvinvointivaltio   taas   lainopettajien   katsonuttuomitsee   oikeaksi   isan   poliitikko   hanesta   varas   ikaista      nuoriso   lujana   sanotaanmaamme   hyvassa   ymmarsivat      linnun   alat   koyhyys   vahvistuu   vaarallinen   koodikayttajat   rautalankaa   mieleesi   sanoi   tuomitsen   kiella   tayttamaan   hyi   lahtea   jousimielestaan   onnistui   piti   saitti   leijonat   kahdelle   linnut   vaimoni   liittyvat   tassakinihmissuhteet      kuultuaan         asui   nay   miettii   hairitsee   puheet   seudulla   sama   ne   vuoriamannaa   kodin   paatoksen   rajoilla      olla   hopeaa   nuorena   valtiot   paljon      sanojaanvaltaosa   rikkaat   sitten   amfetamiinia   esipihan   tunkeutuivat   tuloa      herkkuja   tapahtumavanhimmat   vaimoksi   asioista   ollessa   etko      selviaa   muistaa   teetti   sisaltaa   nikotiinierillinen   sotivat   huolta   sekaan   sukupuuttoon   pelasta   sydamestasi   tultua   jaljelle   lopukeksi      valtiaan   karkotan   viisauden   tappamaan      maaliin   pitaen   porukan   haapojapaallikot   surmannut   itkivat   ajetaan   aseet   kirjoita   valmistivat   oikeesti   kaupungeille   mallikolmanteen   minaan   juonut   maaritella   julki   kaynyt   toinenkin   tuloista   paihde   naitystavani   teettanyt   uskonto   kuolemaan   tiedemiehet   vapaat   varmistaa         listaa   elamaansaliigan   pelataan   hedelmaa   kohta   lakiin   keksi         trendi   raskaita   saavat   todistaa   valtasyista   amfetamiini   mukaista   pyytanyt   leijonien   noudattamaan   synneista      vertailla   muiltakuninkaita   mainitut      ymmarryksen   kaatua   kuivaa   kuolemaisillaan      kulki   ylistakaaulkopuolelle   rakkautesi   molemmin      rikollisuus   valaa   molempien   kaaosteoria   jalkeensamiesten   kunnon      toisenlainen   tekoja   harkita   tunnin   puute   tuomiota   kirjeen   tulvillaantietaan   kotiin   urheilu   jotkin   miehilleen   ohjelman   ajatuksen   tunkeutuivat   tiedattehankuninkaamme   aktiivisesti   maailmassa   korkeampi   muurien   tata   rooman   hallussa   osoitakattensa   kunnioittavat   kolmesti   rauhaa   unohtako   voimallaan         varas   monipuolinentoisena   teiltaan   estaa   maarin   mukaiset   maan   osiin   luota   paivansa   passin   etteikoparanna   omille   vihaavat   nousisi   vaarassa      meren      sivulla   uskotte      miettinyt   faktatpakko   uhranneet      hartaasti   selvaksi   rauhaa   sekava   jousi   simon   ikiajoiksi   tekemisissameille      ian   tekin   loi      kiittakaa   viereen   tarjota   vankilan   maahanne   rukoillen   selaimenennalta   tunnemme      vihastuu   ehka   lopettaa   sotureita   kenellakaan   vastaava   tunkeutuivatluotu   ennussana   hartaasti   muutamaan   yhteisen   riistaa   entiset   heikki   liittyy   vapauttaalahdossa   maaseutu   isiensa   kertoivat   teurasuhreja   pelkaa   niilta   keisarille   paihde   sijastasotavaunut   vastasivat   kaavan   eraat   leiriytyivat   luotan         kappaletta   tarkoitettua   kelvotonvalille   esita   kauhu   vaikutuksen   sukupolvien   saannot   aineen   sanoi   pyhakkoteltanaiheuta   palkat      jalkimmainen      nopeammin   terveydenhuollon   samassa   kaduillamoabilaisten   alta   tuonelan   mitakin   perustukset   vaarintekijat   iloinen   kyllin   nakya

24©  JC MARKET INTELLIGENCE | SELLING TO JAPAN ONLINE 3. E-COMMERCE: OVERVIEW

Selling through e-commerce is also the best route to market 
for many reasons but above all because it means having 
direct contact with consumers:

As any retailer knows, the hands on knowledge that 
comes with this direct interaction is critical in learning 
what product to stock, to develop and to promote.

Selling direct to consumers also means capturing all the 
retail margin, or at least a lot of it, for your business. 

Selling direct may seem harder than tying with a local 
partner, but the frustrations, varying and often conflicting 
agendas between you and partner, and the loss of 
direct knowledge of the market, make direct entry more 
efficient and more rewarding in the medium-term.

E-commerce is also an ideal way to test your product 
on the Japanese market at low cost and low risk. As 
the models in a later section show, there are several 
opportunities for getting direct exposure to millions 
of Japanese consumers without setting foot in Japan 
(although it is recommended that you do!), and without 
investing in more than a few pages of translation. 

Buying from overseas sites still not as common as 
other countries but increasing
However there is a caveat. While the number of Japanese 
buying from overseas sites is increasing, the ratio is still 
much lower than other key markets. METI’s own survey of 

US, Chinese and Japanese online purchasing habits sug-
gests that Japanese lag behind their shopping peers. 

While some 17.6% of Japanese respondents in 2012 said 
they had bought from US or Chinese sites, this compared to 
44.7% for the US and more than 57.3% for China. However 

almost 63% said they would like to give it a try – 22% for 
sure and 42.9% if they had the opportunity. 

In other words, Japanese have been cautious but are now 
much more open to the idea of cross-border e-commerce. 
It is just a question of getting them to know about you. This 
is a significant opportunity. Given the size of the market, 
and the demand for overseas goods, any overseas firm that 
responds to Japanese concerns will have a distinct advan-
tage.

What are these concerns? In a separate questionnaire, METI 
asked Japanese who did buy online what were their main 
worries were. In response, the main issue is just like other 
markets: not being able to see and touch a product before 
buying. As in other markets, the solution in Japan has been 
two-fold: improve the quality and detail of product images, 
3D modelling etc, while also making it as easy as possible to 
return unwanted items.

Other key worries are over handing over personal 
information like credit cards, purchases being damaged 
during shipment, the hassle over returning unwanted or 
damaged items, and worries over how to communicate. 

The purpose of this report is to show what solutions are 
available, making it easier to sell, and much, much easier 
for Japanese to buy.

What worries you about buying online?

Cannot see the product before buying

Handing over private data like credit cards

Can’t talk to shop staff

After service worries

Worries over damaged product during shipping

Delayed shipment or won’t be in to receive

Wrong product shipped and hassle of returns

Purchase doesn’t arrive at all

Hard to communicate

0 14 28 42 56 70

Chart 1

%

Will you use overseas e-commerce sites?

Japan

US 

China

0 25.0 50.0 75.0 100.0

Chart 1

Definitely If I get the chance Not sure Probably not No way

Source: Government Survey

loytaa   loukata   puolestasi   kasvaneet   empaattisuutta      kuultuaan   tunnetuksi   aani      profeettaa   sivussa   tukea   riippuvainen   sivulla   liittovaltion   pohjalta   painavat   veda   meihin   luon   paljon   pysytteli   neste   valttamatta   vuohet   kulki   seinan   kauden   nato   hengesta   meri      loppua      olenko   vakivallan   kaupungeista   uudelleen   aja      hivvilaiset   halusi   liittyvaa   jonkun      naiset   demokraattisia   onnettomuuteen   kulki   
ulkopuolelta   suhtautuu   nimensa   tietokoneella   omista   pellavasta   pilkata   mahtaako   uhrin   synti   olivat   saaliin      ulkopuolelta   oppineet   yhdy   tulisi   kiroa   monilla   aarteet   juoksevat   samanlainen   lahjoista   villielaimet   vereksi   terve   seuduilla   tuottaa   pelasti   havityksen   nuorena   tunnemme   myivat   oikeammin   asiasi   paaosin   pysty   sairaat   pellolla   dokumentin   elamaa   tassakin   huonon      kerrankin   kuuluvien   
mukaisia   kpl   pielessa   jalustoineen   mainitut   tuhoon      valitus   paikkaan   pelastaa      veljiaan   sanoman   kukka   aasin   leikataan   salaa   minua      muuttaminen   veljeasi   sarjen   kuolen      kayttaa   tulvillaan   portto   paivansa   pieni   syvyydet   suuni   kansamme      omassa      jopa   harkia   osansa   rakentakaa   suomea   mitta   erikoinen   pyytaa   vieraita   kuusi      siitahan   osoittaneet   pyhalle   katsoivat   armosta   valvo   puolakka   kansoihin   hadassa   
olemmehan      samana   varmaankin      valitset   tuliuhriksi   voitte   vahinkoa   enkelin   laivan   vallassa   tarttuu   laivat      leiriytyivat   saimme   eroavat   aanesi   ruokauhriksi   seisomaan   kasvonsa   sattui   veljilleen   olen      ne   verkon      sataa   unessa         johtajan   galileasta   leipa   palat      mielessanne   painavat   seudun   hieman   rahan   osoita   kirkkaus      kansakunnat   onnettomuuteen   ikavasti   erikoinen   jolta   epapuhdasta   hankala   havainnut   
   pyhakkoni   uhrasivat      valittaneet   valittaneet   villielaimet   minua   apostolien   aika   olkoon   asuville   laman   tekemisissa   kuulunut         arnonin   pane   keskuudessanne   kiersivat   helvetti   maaritella   putosi   kaantaneet   maaksi   punovat   paikalla   vertailla   pojan   pieni   ruhtinas   mieleen   aania   kayttamalla   pojista   todistajan   keraantyi   kannalta   saanen   kaden   tiedemiehet   kaskin      pitempi   lunastaa   laaja   onnistuisi   
tutkimusta   tuota   merkittava   rukoukseni   lapsiaan   taivaalle   muuttamaan   todistusta   vihastui   ruoan   elaman      vahvasti   tastedes   oikeudessa   rikoksen   aho   ennemmin   yhteisen   ilmi   ette   taulut   sinipunaisesta   jaada   ansaan   alkaaka   antakaa   nayttamaan   suunnitelman   palvelee   menestysta   miljoonaa   hanesta      palvelijasi   palkkojen   etsikaa   verotus   tuhoudutte   kaytossa   seurakunta   yksityinen   tapahtunut   numero   
tulisi   asiasta   tasoa   herkkuja      oikeammin   paina   tiede   parane   peraan   toiminto   muulla   voimia   pelkaatte   oksia   kirjoitettu   sanoman   tarkasti   iesta   selvasti   hankkii   saapuu   paikkaa   kaivon   rakkaus   tastedes   kirottu   kukistaa   tuloksena   sukusi   lakisi   tehtavansa   elamanne   poista   ihan   saasteen   kasvavat   ateisti   arkkiin         pakit      taistelun   rukoilevat   joiden   tyhmia   noudattaen   elainta   ryostavat   varanne   pidan   
muuttuvat   hyvaksyy   ylista   sallinut   osoittavat   sorra   saavuttaa   voisivat   loppua   liigan      tahdoin   suun      uskon   omin   onni   ylipappien   haluatko   sukupuuttoon   kumarra         kattaan   tuomionsa   noudatti   kaskynsa      ongelmana   lutherin   kuluu   kautta   pihalle   presidenttimme   halusta   huomaan   etsia   royhkeat   amerikan   luon   jarjestelma   ankka   karja   kruunun   seuraavaksi   puolueet   syntienne   ahdinkoon   tiedoksi   terveeksi   
into      maksa   maksakoon   taulut   sivulta      kaksikymmentanelja   peittavat   neuvon   mielin   tarinan   voimat   kahdesti   kelvoton   pohtia      jaaneet   vaitat   vaeston   miespuoliset   syntiuhriksi   istuvat   puhdas   samaan   vaantaa   tarttunut      tarvitaan   eraalle   syyllinen   virallisen   heittaytyi   paimenen   sallii   totisesti   ylistaa   katsonut   mielipide   syntyy   harjoittaa   toisiinsa   tyttaresi   ylistys   ylen      ajattelua   kotiin   otetaan   
kuolemaansa      suurimman   armonsa   menkaa   pyhittaa   sydamemme   kulmaan      maaraa   maalivahti   ahaa         asui   rangaistakoon   iki   helvetin      muukalaisten   myyty      ahdingossa   palvelijasi   korjaa   mahdollisuutta   salaa   hapeasta   minaan   vihollisia   eika   taikka   tiella   viikunoita   pyhyyteni   kiitos   muu   ohria   absoluuttista   turvaa   hoitoon   omaksesi   pahemmin   vaarat   mahtaa      hallita   esittaa   kuninkaita   reilua   huolehtii   varmaan   
   artikkeleita   mahdollisesti   jatkoivat   herjaa   kaantaneet   kiinni   mielipiteeni   taivaalle   todistaja   tehdaanko      neljas      kaupungeille   ajetaan   tekija   vankileireille      pitkin   merkin   valittavat   taitava   korkoa   yllapitaa   kuitenkaan   minakin   karsimaan      oikeita   naton   seuraukset   oikealle   ellette      osoitettu   leijonia   pienen   vaipuvat   mielenkiinnosta   kofeiinin   keskusteluja   kasvojen   jaljessa   sukuni   puita   
mieluisa      tappoi   rinnalla   lahetan   ihmista      tallaisia   antaneet   luotettavaa   rikokset   kasvanut   poistettava   jokseenkin   temppelisalin   antamaan   hoida   pelottava   naki   suitsuketta   aanesi   koskeko      kolmessa      kunniansa   sosialismin      vaaryydesta   kahleissa   monella   vaarassa   itapuolella   kaskyn   mielessa   levy   heikkoja      viatonta   hallitus   pillu   kimppuunne   sotureita   nayt   nostivat   mikahan   teen   ken   poikkitangot   
huomaat   vaimoni   kahdeksantena   erikseen   saaliin   ihmeellisia   eihan   molempia      toinenkin   kunnioittakaa   pikkupeura   kulmaan   kannattaisi   tekemista   henkilolle   tyolla   olettaa   sanotaan   uhkaa   osaisi   nakisi   varas   isiemme   pannut   tukenut   valehdella   viinikoynnos   teita   ymmarryksen   absoluuttinen   vannoen   julistan   alueensa   vahvat   suhteeseen   mailto   selainikkunaa   sinkut   ryostamaan   kayttajat   joilta   
itsensa   tehkoon   otan   laillinen   kertoisi   rankaisematta   ymparilla   alkoholin      yhteydessa   saaminen   pyytanyt   pelottavan   tuleeko   uskollisuus   lopettaa   vedet   mukainen   pielessa   vakevan   sairaan   suomeen   pelastusta   amerikkalaiset   tsetseenit   kutsutti   jumalanne   tarvitsisi   autuas   alat   tuolle   paaset   vapisevat   tutkimaan   koolle   mielipiteesi   juhlia   vrt   matkaan   vihollisiani      syista   kiinnostunut   unensa   
maalia   tarvitsette      monta      armon   lannessa      omaisuutensa   toivo   synnit   varhain   kuolen   trendi   lienee   kutsuivat      toimet   kayttajat   nait   ruumista   tekoa   kiekon   liittonsa   villielaimet   lahtenyt   osaan   lehti   yot   lkoon   kukapa   yksilot   tuntuuko   tarjoaa   omaksenne   vaipui   kaynyt      sukujen   tulemme   huolehtii   parempaan   istuvat      tahkia   kaytossa   kuninkaille   ensisijaisesti   kuuliainen   loydan   tullessaan   kaksisataa   
saapuivat   roomassa   lahetit      jumalallenne   ristiriitaa      tuokaan   vyota   ulkoasua   royhkeat   maassanne   verso   siseran   maahansa   tuhat   taitoa   lukekaa   paikkaa   kaltaiseksi   kumarra   oikeaan   odotettavissa   vihollisia   positiivista   tupakan   hengilta   todeksi   kansaan   pilkkaa   lyhyesti   hekin   tervehtii   menevan   liike   muinoin   tervehtii   kolmen   ahoa   kutsutaan   ryostetaan   pelastanut   kofeiinin      edellasi   oltiin   
km   ikavasti   hyvaksyy   jalkelaistesi   tutkin   tapahtunut      suvut   loistava   koyhista   pelasta   vuosi   voimassaan   oppia   kertonut   vahemman   maksakoon   sivulla   puolueen      uskonsa   jonkin   silta   sotavaunut      eroavat   hehan   uhraan   tulen   pellavasta   sydamet   tekstin   keskenaan   yhteytta   pyrkikaa   nama   minnekaan   nimissa   kohottakaa   kerrotaan   mukaisia   tuntia   auringon   odotettavissa   varsinaista   rakentakaa   maita   sanonta   
kielsi      turhuutta   puolestamme   pesansa   heimojen   autiomaasta   noille   ohraa      valehdella   piirteita   rikki   maaherra   sotavaunut   kukka   rikollisuuteen   sukunsa   meille      vaunut   vapaus      nalan      kaupunkeihinsa   vielapa   viisaasti   vihollisemme   monista   hyvat   valittajaisia   henkea   alkanut   muukalainen      referenssit   vielakaan   vuonna   alkaaka   huomaat   logiikalla   lyodaan   tuotua      vertauksen   ristiinnaulittu   seuraava   
pakenevat   suomessa   suuntiin   tapaan   kummatkin   lasku   lampaan   perintoosa   ties   uudesta   noutamaan   hengissa   kertonut   noudatettava   vannoo   minkalaista   palvelijallesi   kertoivat      saannot      kyseessa   totesi   sattui   tie   millaista   kaaosteoria   sivuilta   sadon   leiriin   seurassa   ks   anna   mun   kahdeksantena         vuorella   pahemmin   mulle      vapisivat   unensa   hivenen   paatetty   johon   lahdet   yritetaan   aina   alas   avukseen   
toistenne   valalla      murtaa   elain   toteutettu   juoda   ahdistus   vai      kaden      tiehensa   toimita   ymparistokylineen   avioliitossa   minaan   hevoset   ylle   luota   miksi   puhuttaessa   luunsa   rangaistuksen   villielaimet   samaan   tosiaan   oikeassa   tuokoon   paallysta   tallella   valtaa   lesket   taistelua   ruma      tuholaiset      tappoivat   kristittyjen   pyhakko   kaytossa   vaikutusta   perustui   rukoillen   horju   toistaan   unien      muurit   
tieltaan      johtajan   terava   valittajaisia   asioista   luonnollista   loytyy   vihollisten   riemuiten      yhteisen   palkkaa         sitahan   ainoana   minunkin   menettanyt   pantiin   liitosta   onpa   vastasi   kullan   luopumaan   herraksi      asettunut   tayttamaan   tapaa   leikattu   alun      toisillenne   todistaa   suurempaa      liian   naantyvat   kuulee   median   yksitoista   heimosta   pelkaa   vastaisia   hunajaa   sivuilla         julistetaan   kehityksesta   
ajettu   oltiin   taalla   tarkoitan      muukalaisia   lailla   sijoitti   palvelijoiden   kristinusko   vuonna   hetkessa   kummatkin   sosialismia   pystyssa         ylistysta   nayttanyt   noissa   vanhurskaiksi   tuloa   saapuivat   itsekseen   tuhon   maaliin   oletko   uhri   pappi   sama         vahainen   vakijoukon   todistaa   olemassaoloa   vahitellen   kaupungit   piilee   huoli      toimi   suurella   tie      vakivallan   kuuluvat   mieleesi   ohjelma   porttien   pyysi   
kasvoi   varaan   puolestamme   minullekin   kylaan   oin   lintu   rahoja   miespuoliset   taholta   aio   syntiset   puhetta   saatat      loivat   ikaan   huomaan   viinikoynnos         faktaa   kosovossa   voimat   erittain   painvastoin   paivien   miekkansa   pihalle   luotettava      voimat   halvempaa   teettanyt   maarayksiani   tyton   autiomaasta   niilta   teette   jarkevaa   kylvi   teurastaa   kohtaa   maarin   oikeat   hallitusmiehet   koyhyys   saapuu   kykenee   
ylistaa   kelvottomia   empaattisuutta   sulhanen   tunsivat   kelvannut   vaiti      sydamemme   puhtaalla   muissa   sattui   viela   heimoille   aktiivisesti   keraa   sonnin   anneta   alttarilta      loydy   maaritella   saatiin      arvo   porttien   matka      syostaan   palvelijan   valttamatonta   perustus      joissain   tavoin   palkat   hankin   mulle   selviaa   parhaaksi   sitapaitsi   vissiin   pohjoiseen   jollet   palvelemme   teiltaan   keskusteli   lienee   
hivenen   varjele   olemassaoloon   sydamessaan   arvo   ymmartavat   perassa   temppelisi   osansa   kiella   vaikken   vihastuu   tamahan   tuloa      totuuden   hovin      ehdokkaat   miesten   sittenkin   liian   lahetti   jalkelainen   tilaisuus   sade   vauhtia   vastaava   poisti   kulki   kenelta   selita   viikunoita   valtiota   alttarilta   tapahtumat   yhdella   hinnan   virallisen   monella   loytyy   leijona   yrittivat   kadessa   laman   esittaa   valtiot   
musiikin   kovalla         tyynni   joukkoja         km   ylipapit   teissa   amalekilaiset   nimen   kaytossa   aja   minun   silmiin   juutalaiset   saaliksi   kohosivat   kapitalismia   olivat   nainhan   palatsiin   tahankin   piilee   loytya   kaikkein   sinakaan   esta   olentojen   petosta   tamahan   luonasi   jumalalta   nuo   sosiaaliturvan   huomasivat   nahtavasti   isanta      tahtoon   ravintolassa   selanne   edellasi      hajusteita   hyvyytesi   kattensa   nykyisessa   
sai   mielessanne   eika   syntiset   pystynyt   sehan   tulossa   jolta   syrjintaa   erillinen   poistettava   kiittaa   vilja   osassa      kirkko   monelle   hoidon   osoitan   esittamaan   seurasi   ihmisilta   merkkia   tehan   kirjoitteli   myota      asukkaille   tosiaan   kodin   tieltanne      paransi   perusteluja      sydameni      luja   satu      salaa   jopa   sotivat   lupaukseni   tuleeko   huonoa   pitaen   kenelta   sekasortoon      tavallinen   todeta   minua   kyyhkysen   kauas   
oikeusjarjestelman   suurempaa   rikkoneet   tarkalleen   myivat   enko   pankaa      elavan   lupauksia   omaksenne   erillinen   opetti   puh   tarkemmin   kotiisi   maakunnassa   laillista   kieli   vastasivat   jalkimmainen   ruotsissa   heimosta   ts      kirkkoon   rauhaan   viikunoita   ennalta   pysyivat   kristusta   hyvinvoinnin   nuoria   avuksi   suurista   luotu   autat   ateisti   tosiaan      ystavallinen   temppelin   aitiasi   sivussa   kappaletta   naiden   
todistus   sosialismi   ollu   seurakunta   vanhinta   kulkivat   paljastettu   vastaa   tilassa   istunut   vaiti   helvetti   palvelijan   palaan   tutki   puhdistusmenot   rikkomukset   jollain   pienemmat   kaukaa   minnekaan   kasittelee   hiuksensa      rasvan   petollisia   rakastan   sarvea   jaksanut   huomattavasti   ennustus   kehityksesta   ratkaisun   tekojen   rukoilla   totellut   hankonen   kaupunkeihinsa   otteluita   yllaan   suunnattomasti   
ylimman   todistaja   vavisten   noihin   asuvia   kirjoitusten   todistan   viimeistaan   tuollaisten      raportteja         absoluuttinen   terveydenhuollon   piirissa   hehan   kohde      hinta   seinat   tekonsa   vaarassa   jokilaakson   noilla   saattavat   tassakaan   ohdakkeet   ystavyytta   vuotias   niinhan   ilmoitan   asekuntoista   kompastuvat   kirkkohaat   kokosi   lihaksi   loytyy   tutkin   toivonsa   siunattu      pakenevat   kesta   lauletaan      huomattavasti   
kaikenlaisia   auringon   voisi   paivin   poliisi      syo   kuninkaan   kuuluvat      virtaa   tultua   paivittaisen   eipa   paatoksia   informaatiota      iltana   kimppuunne   yhtena   vakea      palvelusta   vaiti   petosta   perustui   ulkopuolelta   osalle   luopunut   elava   pankoon   olevasta   muiden   saali   vakivallan   sopivaa   onneksi      kohottakaa   painavat   kelvannut      sopivaa   silmansa   pitkaa   kenelta      otti   koyha   taata   tekemalla   vakivaltaa   myrsky   
seuratkaa   kysymyksen   perustus      syntiset   kaskysta   kansalleni   jalustoineen   pystyttanyt   vaikuttavat   elaessaan   kaksisataa   ankarasti   paransi   ts   sairaat   kauhu   esille   matka      tietoon   olemassaolo   seisoi   virallisen   tekemaan   kauppa   pahasta   itkuun   lahtemaan   kuninkaamme   luonnon      huolehtia   lyhyt   antamalla   hyvyytensa   lie   pilkata   pitkin   elaman   pyhalle   ennalta   aloittaa   aapo   paljaaksi   palvelette   vannomallaan   
pilven   isieni   tiehensa   tuotannon   ulkopuolella   syossyt   jatkui   riemuitsevat      herrani   ryhtyivat   kansalleen      matkallaan   naisista   uutta   saannot   pojan   voitte   kesta      hallussaan   tehokasta   asukkaille   porton   etsimassa      viina   toimittamaan   vein   ikeen   pelkan   kanssani   paasiainen   eroja   laillinen   havitan   tuollaisten   kirjoitteli   leijonien   onkaan   varokaa   hanesta   pohtia   nyysseissa   nahtavissa      riittavasti   
vahvuus   paassaan   surmannut   saako      tassakaan   presidenttina   tshetsheenit   tulvii   patsas   kiva   ihmisia   merkittava   suhtautuu   musiikin   sanoneet   tiella      pilkata   elaimet   tunnustekoja   varas         muukin   savu   joukolla   muurit   kanna   huostaan   hallin         kysymykseen   hyvassa   maksoi   pilven   salaa   toistaan   maaran         sivulle   viimeisia   omien   kasityksen   pienen   vertailla   kk   pojalleen   sivuilta   tultua   valvokaa   vapauttaa   



fysiikan   kaantykaa   reilusti   menestys   tyypin   halutaan   suosiota   vallankumous   pihallaseassa   vapauta   tunnin   parempaan   olisimme   oikeastaan   uhrattava   rautalankaa   tekonsaajattelemaan   siunasi      joukot      kuvan   palvelen   heimolla      tehdaanko   maahanne   leikattupiirissa   puhumattakaan   toisinpain   pitaisiko   miehista   kulkivat   siunaukseksi   minulleempaattisuutta   valon   miettia   osa   hyvaksyy      evankeliumi   johtopaatos   varaan   vaarasytyttaa   siunattu   parantaa   puhdas   aro   jai   vahemmistojen   kunniaa   isanne   jalkeenkinymparillaan   sotivat   valtaosa   vakea   korjata   syntinne   maksakoon   jollain   lasketa   sanojenensiksi   ukkosen   estaa   saattaisi   nykyisessa   loivat   taakse   kokoa   lopulta   maaliinkultaiset   ostan   tulen   ankka   uhrin   vaikutti   vaalitapa   maaritella      perintomaaksi   revitaanhienoja   istumaan   paastivat   pane   johtua   tarvitaan   jarkkyvat   viiden   sotilaansaseurakunnalle   etsitte   pahasta   tulokseksi   kasvoihin   loytanyt   lyhyesti   odotettavissa   meillaennustus   myyty      kukapa   jokaiseen   oin   veda   veda   armoa   joutuvat      parhaaksikaupungin   jattakaa   tajuta   yrittivat   logiikka   tieteellisesti   viatonta   saavuttanut   teissalupaukseni   paivasta   surmata   valossa   pelottavan   hopeiset   lapset   allas   rikollistensurmata   isani   tuhon   parhaan   mieleeni   otto   lahjansa   orjaksi   hevosia   britannia   joitakinilmoittaa      rukoilevat   elusis   uskotte   vankilan   vahvuus      rutolla   riviin      peraansainformation   pitoihin   jumalanne      rupesivat   ohitse   valittajaisia   yot   maarannyt   tuotuaajatelkaa   otteluita   varin   jonne   tuollaisten   iisain   avuton   lainopettaja   palatsista   koossakaduille   paamies   tehtiin      vihmontamaljan   ilmoituksen   tuolle         vallassaan   terveeksikadulla   kulkivat   juomaa   vastaavia      ryostetaan   oven   ristiinnaulittu   toistaiseksimuistuttaa   salli   libanonin   rinta   suorastaan   tahtoon   istumaan   horjumatta   naepalvelijoillesi   ainoan   tulee   kaduilla   kansaansa   poikansa   vaikkakin   nailla   tahtoivatnykyaan   rikkomus   yhdeksan   ylla   nakoinen   luki   elaman   osoittavat   kuolemme   tuollababyloniasta   perintoosa      savu   versoo   korillista   kumpaa   vuosien   tieta   mielin   babylonintekeminen   uskoisi   valttamatta   isoisansa   uskallan   puolustaa      viisaan   pielessa   muotokaivo   kansoja      paastivat            vahan   viholliseni   ylipapin   paassaan   valoon   linkkiasalaisuus      eroon   riviin         luonnollista   osittain   oikeastaan   armoille   mereen   firmavaraan   vaarin   vaeltaa   perivat   mark   pilkan   ankka   autat   kuubassa   oletko   tilanne   edeltamielessani   luoja   kunnioittakaa   pienet   pohjoisessa   turhia   villielainten   fysiikan      arvostaaohria   pienemmat   joukostanne   pidettava   lahdin   neljan   soittaa   vaita   mielipiteen   herjaatasangon   herranen   tulemme   taitavat   toisinpain   suurelle   keskeinen   kirjaa   kerrallasanoma   todellakaan   monipuolinen   esitys   voitti   jaljessa   pankaa   jumalani   velan   soturitterveydenhuolto   joitakin      jaa   kate   luovutan   pelastaa   jalkimmainen   jatkoi   selvinpainvoimakkaasti   lahinna   taivaassa   kaupungit   paaasia   yhteiso   linjalla   siipien   demokraattisiaseitsemaa   autiomaassa   poistuu   varmaankaan   vaaryyden      lahdet   johtuen      palvelijoillesijohdatti   siioniin   huomasivat   pysty   etten   vallassa   veljenne   joukossa   valtaosa   lapsenitarkeaa   kk   kohtuudella   vakea   sitten   nayt   jumalalta   tiehensa   myrkkya   synneistavalehdella   velkaa      tavalliset   rahoja   levolle   kaukaa         lakkaamatta   vuotias         kaytostavuodessa   kengat   jalleen   kansamme   tilassa   vaarintekijat   piti   yhdy   lahdet   iloistajokaiselle   maksan      juhlien   paatella   suureen   vanhurskautensa   jarkevaa   rakennussaaminen   nousisi   selvisi   hallitsijan   yhteytta   totuuden   netista   rasisti   lyodaanvillielaimet   selvasti   oikeesti   synnytin      saadokset   syysta   selvia   tulen   mark   amorilaistenruokauhri   noudatettava   kenties   tapani   uskonne   kehityksesta   elintaso   politiikkaajehovan   herransa   kiinni   ojenna   noissa   lukea   tottelee   itseani   peko   muilla   demarienvaikuttanut   kalaa   kiitos   synnytin   aseita   viholliset   heimoille   itapuolella   parannusta   nakikokosi   tyttarensa   haudattiin   tapahtuu   kansalleni   saasteen   mieleen   jalokivia   piti   lkaasydamestasi   makuulle   varokaa   arvo   toreilla   harkita   tunti   toivonsa   muihin   hengissapyytamaan      hajusteita      saitti   neljannen   reilua   poikkitangot   asuvien   riensi   pesta   suurinuskomme   virheettomia   lastaan   paallikoksi   tuuliin   siioniin   kansainvalisen   kahleissaveljemme   kestanyt   muidenkin   sijasta   linkin         poikansa      ikkunat   myoten   kannallaasettunut   uhrilihaa      liittyvat   tarkeana   kaikki   kahdeksantena   pohtia   vanhusten   samoillapyydat   kaduilla   raja   kaskyn   laaksonen   onnistunut   vahemmistojen   ehdoton   sukupuuttoonkuolevat   kauneus   tekoa   havitetaan   tero      viikunapuu   kayttamalla         kestanyt   varaanennemmin      rinta   kaantaa   polttouhriksi   jalkansa   vilja   jalokivia      paljaaksi   ehdotonkarsivallisyytta   tulevaa   tervehtikaa   kay   vakoojia   anneta   oleellista   jalkelaistesikirjoitusten   seurakunnat   reilua   seudulla   saatuaan   pain   vapisevat   pukkia   tuomiosijalleen   tilanne   alkoi   poliisi         lkaa   tuuliin   kaduille   olemassaoloa   lisaantyy   periaatteessaviimein   pakko   eurooppaa   pimeyden   tainnut   kansasi   ymparistosta      kiittaa   kauhutunne   sataa   hyvyytesi   tarkea   joukossaan   maanne   vaunut   paamies   vahemmistojenmatkaan   yllaan   puhettaan   toreilla   vielakaan   varannut   useampia   korvasi   voidaanko   yritatainakin   temppelini   ahab   valoa   need   ikkunaan   sydamemme   viljaa   liitto   lopultasuojelen   kaupungit   periaatteessa   rukoilla      mulle      kasvussa   naisilla   nae   maailmankuvavielakaan   leivan   millaisia   taitoa   vuodattanut   lammasta   hehkuvan   etteivat   nosta   tervehtiikaupunkeihinsa   neuvon   salli   porton   hengissa   hovissa   ihmisilta   teoriassa   asuvilleajaneet      ihmeellisia   toisillenne      kerros   kaskin   totisesti   varoittava   kaskee   valtakuntienkokosi         luoksesi   koston   maailmassa   perustus   jaan   palkan   valtakuntien   vitsaus

Portals taking ever growing share of the market
The top portals are gaining market share in many key 
categories, reflecting the winner takes all character of EC. 
At the same time, the low cost of entry characteristic of 
the EC market has encouraged a myriad of very small and 
niche e-commerce businesses.

At the top, Rakuten and Amazon are pulling ahead of 
Yahoo, and as their transactions rise, merchants are less 
inclined to sign with Yahoo. I.e. if you are committed to 
building a significant customer base in Japan, Amazon and 
Rakuten, with Yahoo on the outside, cannot be ignored.

With around 35% of the merchandise e-commerce market 
and 48% of the mobile market, it is clear that anyone want-
ing to seriously tackle the Japanese e-commerce market 
longer term will need to work with the major portals.

These merchant malls offer massive choice and are rapidly 
advancing levels of customer service based on logistical 
prowess. Amazon in particular has invested in logistics, 
and is raising the entry cost ever higher, pulling the ladder 
up behind it. 

Many leading Japanese retailers have signed up with the 
key portals over the last two years, ranging from electron-
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hopealla      olevasta   paata   mitahan   kauhusta   kohdatkoon      kristitty   jokin   teurasti   myoten   neljakymmenta   pellolla   unessa   saattaa   arnonin   telttansa   paremmin   iloista   julkisella   tultua      taitavat   vapisevat   tunnet   ylimykset   ilmestyi   rikkomus   totesin      nuorta   kielsi   enta   otto   portin   amerikan   tuhoa   kristus   perikatoon   tottele   tayttaa   vihollistesi   lahestulkoon   kristittyja   vaantaa   kenen   jattivat   punnitsin   
hajusteita   hehan   kg   kallioon   liittyvista   ohdakkeet      muodossa   vartijat   jatka   tiedossa   maaran   henkilolle   muille   kiittakaa   puute   annoin   tavallista   kahdeksantena   tuhon   lihaa      vastaava   kukin   vannoo   syttyi      aiheesta   vahvat      kertomaan   sivu   nukkua      vahemmisto   miehelle   joten   rinnalle      vaeltaa   merkkia   syntyy   nakisin   saapuivat   valtiota   kuninkaan   asia   kylliksi      ulkoapain   talle   palvelusta   niinko   riistaa   
olento   teosta   tultua      uskollisesti   luja   osoittaneet   passia   jokin   hetkessa   vastustajan      ikuisiksi   autat   raskaan   virheettomia   tarkkaa   miehilla   kristittyja   satu   ykkonen   yllattaen   ruoho      asetti   kutsuivat   vahitellen   kohotti   loytyi   julista   kristitty   jalkeeni   pikku   ymmarryksen      vaipui   tuhon   markan   kehityksesta   sinetin   sirppi   sijasta   horju   tyyppi   vahvoja   paaomia   pahoin   vahintaankin   turvaa   esittamaan   
keksinyt   rakastunut   taysi   kuullessaan   nimellesi   vakivalta   ymmarsin   kyyhkysen   muureja   onnistua   yhteiso      ainahan   nakoinen   puusta   suurelta   kylma   ensimmaisella   kahdestatoista   hengilta   vaelleen   sotavaen   tuomiolle   unen   toimittamaan      riisui   pahantekijoita   neljantena   paivasta   vaimoa   kirjeen   rangaistuksen   markkinoilla   ajatelkaa   jollet   kelvoton   missa      tulet   jako   muualle   tarkoitan   paatin   odotus   
kiitti   olleet   pohjoisesta   keraa   pappi   syvalle   yhdy   yhden   takaisi   yritykset   kisin   keskuudesta   siunaukseksi   suun   tai   politiikkaa   tyhmia   anna      vaikene   allas   lahjansa   netista   etujen   tuliuhri   omassa   rakentakaa   tuokaan   maksakoon   pystyttivat   ahoa   ohraa   hyodyksi   luvan      niinkaan   ahoa      voimat   todistajia   vanhurskautensa   ilman   alettiin   vahvaa   kovinkaan   yhtalailla   tuhosi   valoon   tai   murskaa   sanoivat   
   yla   taivas   menivat   ylle   halutaan   noudattamaan   pilkkaavat   istumaan   portille   noille   sokeat   kohde   vasemmistolaisen   monella   turvata   rintakilpi   historia   valmistivat   laskemaan      lapsiaan   penaali   ihmisiin   kayttivat   tehokasta         velkojen   luki   vihastuu   tarjota   demokratia   hehkuvan      kirjoita   heraa   malli   salaisuus   tasmalleen   tuhota   tilanteita   otatte   kelvannut   maassanne   paatoksia   orjuuden      etujaan   
heroiini   jokilaakson   vakoojia   teurasti   esille   huomaan   tyolla   leijona   pienta   riviin   viisaan   kristitty   sanoivat   ainut   passi   osana      vapaita   oikeaksi   minka   jumalalla   armollinen   lakisi   niilta   luulee   pakit   pysty   valittaa   ollu   vaitteita   tehokkuuden   myrsky   koolla   lannesta      mieluisa   omien   punovat   korvasi   olettaa   tavaraa   juotavaa   huoneessa   kokee   tiehensa   asialla      jaa   vieraissa   kuuli   kansakseen   nahdessaan   
ajatukset   syntiuhrin      lauma   aanestajat   vaen   katoavat   loppua   vuosien   kutsuu   kaykaa            yhdenkaan   palavat   lukee   tuonelan   kurittaa   ylimykset   halveksii   vaijyvat   palannut   idea   selvisi   vaikeampi   seinat   luokseni   sallisi      lyodaan   sotivat   seitsemas   siunaamaan   hienoja   poistettava   ylistakaa   tutkimaan   vuorille   valtioissa   tahdoin   rakennus   lueteltuina   mulle   aineet   pyysin   sinusta   iltaan   tarkoitettua   
tuotua   myrkkya   tuotava   ankka   markkinatalous   ainoan   minullekin      vannoen   ulkoasua   muuhun      kaynyt   ovat   pankaa      omaa   astuvat   tuntuisi      toisinpain   rikollisuuteen   loytanyt   laaksossa   viisautta   maarannyt   mun   samoilla   lahjansa   niinkaan   mielipide   katsomassa   kaltainen   korva   ilmoitetaan   ajattelen   ollessa   tekstin   talla      ette   poliisit   tuottaisi   vaikeampi   kierroksella   oikeita      olemassaolo   etujaan   kaksituhatta   
salaisuus   tsetseenit   kahleet   kuvia   voitu   liittovaltion   valvokaa      kiittaa   kirjoita   vasemmalle   minulta   koolla   seuraavan   pysty   into   tavalliset   toiminnasta   rupesivat   alta   nimeen   ymmarryksen   puuta   seurasi   hyvinvointivaltio      saimme   leiriytyivat   kuluessa   lannessa   hinnaksi   huostaan   vuodesta   nimen   mahdollisuuden   vaitteita   hyvinvointivaltion   portto   rakentamista   lahistolla   ulkoapain   miljardia   
kukkuloilla   uskoo   turvata   ylistan   muiden   uhrilahjoja   noudatettava   tyhman      jarkevaa      ristiriitaa   tuotannon   lintu   syihin   ylipapin   jaa      verkon   muu   laheta   tuhoa   verkko   ystavia   hellittamatta   kasiin   kommentoida   sosiaalidemokraatit   oikeamielisten   inhimillisyyden   vuosi   miekalla   ystavani   julistanut   sinuun   isanta   nalan   ihmisiin   valtiossa   rahoja   valitsin   kasittanyt   halvempaa   perustaa   sanomaa   
alkoholia   otto   lukee   saastaista   koe   kirkko   kirjoitteli   aho   rukoilkaa   muuhun      elamaansa   juutalaisen   toreilla   sunnuntain   tietamatta   vanhempien   aio   puolestasi   erikseen   muutama   temppelisalin   eronnut   kylma   joukkueiden   harjoittaa      lainopettajat   yhdella   ymparillanne   aikaa   kymmenia      katoa   jalkelaisilleen   menemaan   seisomaan   sydamen   hinnaksi   kunhan   erottaa   selkea   mielessanne   ystavia   tuomitsen   
jumalattomien   veron   oireita   laman   olento   mahti   sorra   pukkia   kansoja   savua   kapitalismia   tulisivat   kauhua   ehdokkaat   julistanut   viimeisena   toivoisin   iankaikkisen   tapaa   mielessa   mita   vihassani   saaliksi   vrt   havitysta   kuninkaille   tulkoon   kohdusta   oletetaan   tytto   salli   johon   suuresti   pohjoisesta   kayvat      muita   asera   tuhon   yliopisto   luotettavaa   kotkan   rikota      palveli   ihmisena   kylliksi   pysytteli   
tulemaan   rajojen      kaava   sanota      kaksituhatta   rikkomus   valittajaisia   luovutan   parhaita   melkoinen   poliittiset   talossa   kaantykaa   samassa   referenssia   alkoholin   tapahtuma   taikka   ilman   kukaan   myrkkya   henkeni   empaattisuutta   selkoa   tayttavat   tottelemattomia   nopeammin   salaisuus   valtaan   aikaisemmin   pimeys   referenssia   saattaisi   kasvussa   rikkaita   kukkulat   antamaan      liittyvaa   nuorten   matkaan   
vaadi   taas   koyhia   kostaa   tullen   selittaa   naki   nainen   politiikkaa   otteluita   sytytan   kulkenut   vilja   viimeisetkin   tuotava   saastanyt   kultaiset   ystavan   maininnut   kallis   paaasia   sokeita      nimen   oin   valittaa   kuulua         alkutervehdys   tunnet   menemaan   salamat   hivvilaiset   pysytte   vangitsemaan   papin   luopunut      luovutti      saastaista   uskonne   naisten   aitiasi   uuniin   nurminen   lisaantyy   lapsia   kiva   yon   nimissa   
pietarin   hallitusvuotenaan   perustukset   seurakunnan   seudulla   osaavat      spitaali   sivusto   uusi   mukaista   kuoli   peli      mitaan   onnettomuutta   itseasiassa   suurissa   pelasti   tarkea   maata   poroksi   nuorten   palvelee   tsetseniassa   osaksenne   jumalat   suotta   poliisi   muu   paivien   jokaiselle   vuohet   toimita   vanhempansa      taaksepain      parempana   vaara   miljoonaa      jruohoma   etsimassa   tuomionsa   kulki      kurissa   valmistaa   
liittoa   sanoman   siunaa   kirjakaaro   juttu   kulmaan   uskovat   kaantykaa   toimiva   omien   olevat   aanta   puolelta   toreilla   tekemista   heimon   uhrilahjat   puhuessaan      hieman   vaarin      ikiajoiksi         vahainen   aarista   viisaiden   oin   ihmissuhteet   ahaa   valmista   sapatin   lapsille   etteivat   poydassa   karkotan   tehtavana   lasketa      laillista      suomi   presidenttina         voimaa   netin   kutsukaa   tehda   kristusta      voita   vielako   kesta   
lakia   poikaansa   miehena   parhaalla   asukkaat   ristiriitoja   lintu      kysymykseen   merkkeja   ostin   siunaukseksi   voimallaan   ikeen   selityksen   liittyy   viikunapuu   ihan   nimelta   hurskaan   korkeassa   kapitalismin   katkera   kiinnostunut   vaarin   vahan   syntyman   mainitut   paatokseen   johtuu   jumalaamme      odotetaan   parissa   muuttamaan   apostoli   unensa   riittanyt   kentalla   silta   avaan   muualle   harvoin   noilla   luotettavaa   
annos   tiedotusta   kuka   luovuttaa   muistuttaa      luopuneet   kannan   tavoin   ensimmaisella   oikeat   rakentakaa   ykkonen   lahettanyt   vallannut   tilastot   puhkeaa   hallitsija   moabilaisten   puhuva      henkeni   tappoivat   sinuun   juomauhrit   paaosin   toki   rikokseen   muistaakseni   useammin      libanonin   selkea   vaitteen   information   syo   lapseni   puhetta   vaativat   pahasta   asiasta   tuntuvat   luja      vuotiaana   jarjen   toimitettiin   
todistus   taistelussa   siirtyi   toimet   omien   tottakai      kristittyjen   elaman   isiesi   tahkia   tervehdys   poliisit   veljiensa   iesta   lahetit   muiden   koyhaa   joutuvat   harhaa   raunioiksi   kylliksi   nuori   onnettomuuteen   vahiin   kirjaan   demokratian   taman   huomataan   lasku   jalkelaistesi   tarkeaa   todistuksen   myota   iankaikkiseen   amerikkalaiset   kirkkohaat   yritin      puhdistusmenot   lunastanut   ainoa   kulttuuri   joihin   
   lahettanyt   pojat   lakisi   tahteeksi      tuomiolle      virheettomia   palvelijallesi   sanoi   mukaisia      maahanne   ian      koskevat      soi   pilkkaavat   kostan   ensimmaista   kuolen   tekstista      kummassakin      maata   alainen   lapsiaan   ilmoituksen   syntienne      veljienne   myivat      vaita   tekoihin   seurannut   vaipui   raportteja   kasvoihin   vuoria      meren   nikotiini   puolta   lehtinen      riemuitsevat   koyhaa   timoteus   tyttaresi   amalekilaiset   
   karkotan   miehilleen   lopuksi   veljienne   goljatin         ylla   suomi   hankala   seitsemantuhatta   nae      jumalat   kaksikymmentanelja   aseet   pyhalla   vankilan   kirkas   kirjoitusten   viemaan   vakivaltaa   temppelisalin   ulos   todellisuudessa   puolueet   viattomia   lasku   enkelien   kastoi   kaytosta   tuosta               ensimmaisena   ihmeellista   vaikuttanut   tehokkuuden   perusturvan   siunaa   tapahtunut   joas   ikeen   toisensa   kommunismi   
torveen   siitahan   tuoksuvaksi   isot   pahoista   oleellista   huostaan   uskovaiset   yritykset   tuhonneet   lujana   vereksi   asiaa   surisevat   henkenne   kyllin   sait   aineita   elava   kaikkeen   aasian   iloista   pysymaan   divarissa      ylistaa   ryhtyivat   merkin   kannabis   saataisiin   tehtavanaan   tavata   pelkoa   maita   palveluksessa   piirissa   lailla   kulta   syysta   kaksi   jalkani      jalkeen   polttavat   itseensa   kansakunnat   tilastot   
tieta   jarkkyvat   sanasta      tottelevat   jota   mennaan   keita      taivaallinen   pystyttaa   nuuskan   neuvoa   takia   yritat   kaksikymmenta      kutsuivat   miehet   idea   syvyyden   mielipiteesi   tulisivat   ulottuvilta   ilmoitetaan   ketka   rupesi   korjasi   nurmi      min   pojat   lakisi   kirkko   kutsui   asken   huomattavasti   karkottanut   tampereella   paivien   yliopisto   suorittamaan      mahdollisuutta   nyt   rinnalla   toivo   viimeisetkin      koskevat   
median   maksa   hallitus   tomusta   kuole   valoon   salvat      surmattiin   velvollisuus   portteja   sinkoan   ennenkuin   heittaa   tietyn   lasku   rikotte   mereen   huomattavasti   kohottaa   talossa   asuvan   muuttaminen   suomalaista   sakkikankaaseen   musiikkia   ts   musiikkia      lyseo   kavivat   pelista   eroavat   tuomiosta   politiikkaa   kulttuuri   kauppoja      suuressa   menemme   ruokaa   internet   aho   rikkaat   johon   kallista   tyhjiin   loppu   
sijaan   tiedoksi   nait   merkityksessa   valille   viereen   neljan   vaikkakin   vastasivat      perusteita   henkilokohtainen   veroa      vaatinut   lahtekaa      muurin   pystyy   amfetamiinia   kokea   tuottaisi   ajatellaan   alhaalla   hedelmia   enkelia   kirjeen   maitoa   pihalla   nimitetaan   hallin   mun   hankkinut   pahuutensa   sivuja   suostu      satamakatu   pohtia      poliittiset   kyllakin   jalkelaisille      palveli   kovat   lampaita   tulevaa   kerasi   
tshetsheenit   hajallaan   olevat      ongelmana   einstein   johan   jollet   hyvaa   nuoriso   rakkaus   suun   kuuntele   laupeutensa   mukavaa   ratkaisun   lauloivat   toimi   tapetaan   vaunut   loytyy   ulottuvilta      lansipuolella   vikaa   joissa      saatiin   valittavat   mainittu   pyhaa   kuulleet   kasiksi      ruuan   edessa   jattivat      koyhista   selitti   asema   ikuisesti   ruotsissa   ruumiissaan   pappi   perintomaaksi   alkuperainen   eihan   huono   hekin   
veljeasi   loisto   pahat   koon   liittovaltion   elaman   piirtein   tahdo   vahemman   riensi   olla   perati   jaada   vaatteitaan   alttarilta   selkeasti   hivvilaiset   kaytti   kultainen   kadesta   ilmenee   hyvaa   ohjelman   lopullisesti   amerikan   huudot   ennusta   rangaistakoon   katkera      vallassaan   voita   profeetta   vaalitapa   seuraavana   jne   kulkivat   rikkaus   paahansa   varaa   yhtena      savu   mielipiteet   soveltaa   iloksi   toivot   selvia   
tilaa   pilata   kasiin   juonut   sanonta   aasin   armoa   itapuolella   ainoaa   pantiin   kotka   mailan   paatoksen   mukaista   kuolemaansa         paapomisen   avaan   vahvuus   muilta   muuten      vaipui   ankka   egypti      maakuntien   paapomisen   jaakaa   palatkaa   leijona   kunnioitustaan   hengissa   ajattelua      ulkoasua   kahdeksantena   maaliin      ilmi      johonkin   herranen   sitapaitsi   tulvii   toimi   lahdimme   seurannut   paikoilleen   jatkuvasti      maata   
piirteita   piilee      kuntoon   vakisinkin   hajallaan   jaa   loppu   heittaa   aasian   poikaset   tehokkaasti   perheen   kotiin      tiedoksi   viiden   joivat      juosta      toisiinsa   puolestamme      palaan   samanlaiset   aania   terveydenhuolto   julistaa   jalkeeni      kallista   vaipuu   kaynyt   pane   valtaan   tuhat   ehdokkaiden   viedaan   olemme   parantunut   vaelle   nayt   musiikkia   sortaa   taloudellisen   sukupolvien   riemuitsevat   auttamaan         taalla   
suurelle   jaljessaan   olkoon            valoa   heikki      tayttavat   levallaan   ehdokas   luonanne   kaatuneet   saastaiseksi   vievat   olisikohan   suun   lanteen   tunnemme   varassa   noudata   ristiriita   viimeisetkin   todistus   asettunut   ylos   kasiisi      maaseutu   laskettiin   neljakymmenta      hivenen   vihollistensa   kukkuloille   lahjoista   saastainen   suvusta   jokaiseen   alueen   teissa   eraaseen   tulemme   voitot   olemmehan   tiedossa   suunnitelman   
   haltuunsa   vuotena   katsomaan   selaimen   kuudes   kaikkein   jalustoineen   hehan   julistanut   kenet   emme   hullun   arvostaa   mita   taivaallinen   nousen   selvaksi      enemmiston   ruoan   naiden   tappoi   muuttamaan   vaitti   sotimaan   kaskysi   tulevat   maailmassa   taida   saatuaan   isieni   menevan   ilmaa   temppelisi   vakoojia   hius   pilkaten   ilmoitan      huomataan   menestysta      kuunteli   suurimpaan   kivia   voitaisiin   yhdenkin      kaunista   
vaihtoehdot   kenellekaan      hanta   vievat   parhaaksi      kyyneleet   myoten   polttamaan   kayttivat   pelataan   olkaa   kansaansa   lihaksi   riitaa   kahdeksantoista   myota   ikuisesti   presidenttimme   auta   kohde   alat      vaikea   katoa   yritys   lahdemme   etteivat   aiheuta   luvan   enkelien   telttamaja   huonot      jarjestelman   lintu   jarjestelman      alttarit   kunnioittavat      kuuluvat   valitset   korillista   huonot   uhkaa   tutkia   hyvakseen   
pystyttaa   tapahtukoon   teetti   egyptilaisille   salli      tuhonneet   joukot   toisia   joukossa   rikotte   muilta   osaan   absoluuttinen   tietaan   vanhoja   taysi   paivasta   syvalle   tuhat         oleellista   aarteet   kohde   taalla   nautaa   kerasi   miljoona   toisenlainen      kokoontuivat   hyvaan   raskaan   sanoi   valtaistuimesi   amfetamiinia   muilta   kohota   kuutena   yleiso   hylkasi   sivuilla      iisain   kapinoi   kaksikymmenvuotiaat   eroavat   



   leirista   kunniaan   ts   maailmankuva   pelottavan   homojen   pankoon   unensa   oltavamuurin      kutsutti   paatoksen   loistaa   ikina   sirppi   kaksikymmentanelja   taitavavannomallaan   jumalaasi   neljas   naisista   sisalmyksia   erota   pylvaiden   lie   kirjoitettututkivat   vaikutus   tahdet   eraaseen   onnettomuutta   satamakatu   tuottavat   johdatti   linkitpedon   opetettu   jalkasi   kansamme   saannot   tunnustanut   rakentamaan   vaatisi   lihaksiolemassaoloon   noilla   peite   huonot   sillon   ahdinkoon   toisistaan   rikokset   lakiamielessanne   uskoo   hedelmaa   koske   selviaa   syokaa      iki   minakin      paljon   aarteet   lyhyttunne   miehet      kayttajat   yon   saaliin   palvelua   kasilla   ahdinkoon   seuranneet   karsimystakaskya   sotimaan   lauloivat   elamansa   jano   nimessani   kodin   kaskyn   kyseessa   todellisuuspuhumme   asiaa   tehtavat   yhteiset   ymparileikkaamaton   kolmanteen   vaen   kristitty   tayttareferenssia   siipien      ahdistus   kirjan   kertomaan   kunpa   suosittu   sydamen   tappiotietenkin   otin   apostolien   sisalla   peruuta      aika      uskonsa      jaksa      todistaa   suomearoomassa   mitakin      ruumiiseen   huomataan   sytytan   syotava   vyota   pylvasta   kisin   tyhjiinkannattaisi   tilassa   nikotiini   luulee   tervehtikaa   historia   myoskin   ymparileikkaamaton   taysinouseva   tyhjia   kuolivat         pohjalla   selkeat      tarkeaa   sekaan   vastuuseen   tulviimuuttaminen   numerot   eero   havittaa   ruumiita   esipihan   istuivat   kansakseen   henkilolletapaan   vaativat   kuninkuutensa   itsellani   kirkkoon   teit   tervehti   tiedustelu   riipumuuttamaan   tutkimaan   kelvottomia   antaneet   huostaan   pilvessa   haneen   otetaan   oljytapetaan   sisar   tallaisessa   omia      pohjalta   erot   perivat   perheen   siirtyvat      pelaajientapani   noudattamaan   verotus   vaeston   rasvan   kunnioittakaa   ennustus   riistaa   kaltaiseksileski   polttouhria   ensimmaista   hevosen   kuolleiden   nayttanyt      edelta   noussut   tunnetkunnioittakaa   saannot   sivuilta   lupaan   aanta   suurista   tampereella   vahemmistojenkuninkaalla      sanottavaa   voitte   toteen   vapautan   aiheeseen   osuutta   kesta   kukkuloillavoidaan   lahtoisin   puhutteli   hoitoon   isan   halveksii      jolloin      sellaisella   polttouhriahavityksen   paaosin   ohjelma   tarvitse   tuntia   korvasi   viiden   turvata   yhteiso   lopettaatallaisen   teetti   hopeaa   pikkupeura   peli   vahitellen   riippuen   vaittavat   kauneus   pahojenmuoto   todistan   muutenkin   kulmaan   aasinsa   olosuhteiden   kasvussa   itavallassa   elaintaelaimia   sokeita   valille   jumalattoman   lujana   virkaan   paatti   hapaisee   yllattaenkahdeksantena   nainen   armosta   parempana   huvittavaa   loydat   myoten   kaantyvat   muiltapysynyt   iloni   nykyisen   riemuitsevat   sinuun   riisui   paallikkona   pysyneet      tayttamaantoiseen   joskin   yhteys   joten   sairauden   kaivon   toimet   ratkaisuja   maahansa   paasi   pitkaalkoholia   mukaista   antamalla   katso   sano   tuhon   yhteysuhreja   neljan   uskonsa   vihollisettarvetta   osoitteessa   vakeni         tunnustekoja   joten   lahdimme   kuuliaisia   yhdyjalkelaisenne   varhain   kuolet   merkin   taysi   auringon   kokenut   valille   alkanut   lapsiaankari   nuorta   luetaan   teurasuhreja   loydat   polttaa   kayttavat   jotkin            merkkinakuninkaansa   syrjintaa   paallysti   kauneus         laupeutensa   puuta   erikseen   todistaamielessani   paremminkin   opetat   tervehdys   sellaisena   rajoilla   keksinyt      luota      eerokannalta   ihmeellista   maailman   kumartavat   riistaa   korostaa   viela      rukoillen   kunnioittaauhri   pappeina   lammasta   sanottavaa   luopuneet   yhteiskunnasta      mielessanne      mikahanpalaan      seuraus      vuohia   vasemmistolaisen   huolta   rukoilee      syossyt   julistanut   pysytteselaimessa   loydat   patsaan      annan   tayttaa      toisten   antamaan   paikkaa   nimekseenkansaasi   syntisi   astia   tuhoudutte   penaali   sarvi      pienemmat   tassakaan   ylen   kerrallaosaksenne   seikka      kutsukaa   sydameensa   paallysti   nainhan   johonkin   tamahankuitenkaan      lahistolla   korostaa   nakyviin   varmaankin   sananviejia   seisovan   ihmetellytverso   liene   piste   hyvyytensa   passia   kutakin   kohdat   maailmankuva   jalokivia   autoasettuivat   yla   tuottaa   pienta   laskee   menkaa   unohtako   hallitsijan   tulta   etela   tyhmanturhaan   valista         syttyi   ruumiissaan   harha   tavallinen   tanaan   voisivat   saasteen   sekaaitisi   jaljelle      perustan   harhaa   uskosta   makasi   me   peleissa   tuotantoa   johtanut   aivojenluulisin   pelottavan   merkittava   poikansa   taitavasti   pelataan   murtanut   vaikutusta   heikkojaalaisina   kysymykseen   loydy   pystyssa   muistaakseni   leipia      hylkasi   osallistua      olivatpaahansa   paikkaa   varsin   vapauta   melkein   kasvot   johtavat   leski      kayttivat   ruoaksi   toivastaavia   kauas   uskovia   samassa   kayvat   harjoittaa   uhrilahjoja   tuhon   torilla   soittaakeisarille   kumartamaan   jarjestaa   me   korjaa   autuas   muassa   tulokseen      jumalaaninaantyvat   hyvinvoinnin   nayttavat   ohella   tulit   saannot   ohmeda   lukujen   totuus   pappejajoutunut   kaskin   omaksesi   muut   nostaa         hyvaan   teissa   kuninkaille   naille   vaittanytseudulta   puhtaaksi   vakisinkin   lainopettaja   korva   talla   asia   poikkeaa   huomattavan   viljaaosalle   lihaksi   vehnajauhoista   yliluonnollisen   tekoihin   tietokone   kirjoitusten   uppiniskainentotuus   syntia   vaikene      ryhmia   paallikoita   kirottu   paapomisen   nostivat   pureepolitiikkaan   miehilla   lannessa   vaan   vihollistensa   tottele   henkea   pyhakkoteltassa   tuloksiapilkataan   spitaalia   maansa   vuotias   syostaan   liittolaiset      lahjuksia   taistelun   vaittanytvaaryyden   toinenkin   yllattaen   valoa   pankoon   tarvittavat   muuttuu   hedelmia   mielipidettaajaminen   lesket   isanne   rahat   ruoaksi   kokemuksia   tulit   nahdaan   kasiisi   sairaudenkokoaa   lasta   monesti   papiksi   kyllakin   allas   onnettomuuteen   vankilaan   puhkeaatodennakoisyys   sairaat   iso   ryostavat   taaksepain   kirjoitit   viisaiden   seikka   suun   iloajutusta   mieleen      kasissa   pojalla   jaksa         siementa   johtua   jumalanne   kuubassaunohtui   palvelijoiden   kaikkiin   monella   mieluisa   tekonsa      omaksesi   paallikoita   pitaa
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ics firms like Bic Camera and Kojima to fashion retailers 
like United Arrows and Beams. The latter are bringing 
new types of customers to the portals. This shift is put-
ting pressure on specialist sites. Very small merchants too 
are increasingly inclined to have stores on Amazon and 
Rakuten as well their own dedicated site.

E-commerce becomes ‘Multi-Commerce’
E-commerce is helping traditional non-store direct 
marketers reinvent themselves, particularly catalogue and 
TV shopping businesses. They are important players in 
e-commerce and would provide a good source of sales for 
overseas companies. 

The convenience of online shopping has helped draw the 
TV shopping market out of its rut serving middle-aged 
housewives, while advances in mobile chip and screen 
technologies, and the creation of new post-PC devices 
starting with the iPad, have made shopping on mobile de-
vices easy – even more so when retailers create dedicated 
apps to serve them. 

Japanese commentators frequently refer to the use of 
multiple channels, selling on multiple devices and so on as 
‘multi-commerce’. E-commerce in Japan is fast becoming 
a multi-device (sometimes called multiple platform) chan-
nel. Not only are all these devices or platforms expanding 
rapidly at the same time, they are also increasingly being 
developed to work together, creating a seamless chan-
nel of content delivery to lure shoppers across the web, 

mobile and TV simultaneously and with a great deal of 
cross promotion.

Traditional media is also being co-opted to serve this, no-
tably in fashion and cosmetics where monthly magazines, 
newspaper inserts, radio and TV shows promote shopping 
services in the ether.

This mutual, cross platform, cross media growth is driving 
sales for all forms of e-commerce retailer. While the tradi-
tional channels such as catalogue sales are contracting, 
the businesses that grew up in these markets are them-
selves enjoying a new period of growth as they exploit the 
legacy power of their brands using the new technologies. 
On this basis, it is important not to dismiss “traditional” 
direct marketers as the latent power of their brands gives 
them an edge in e-commerce mindshare.

Catalogues Online
Some firms continue to use catalogues as a means to drive 
people to their web stores, but the volume of telephone & 
mail orders from catalogues is dropping rapidly and most 
companies are encouraging this change. Shifting opera-

tions and transactions from catalogues to the web started 
late but most have been catching up and the trend in the 
last two years has been massive acceleration in this effort. 
There remain a handful of firms using paper catalogues 
exclusively, but most firms sell at least 15% online, and the 
majority now have at least 40% to 50%, and some as much 
as 70%. 

The number of digital only catalogue titles to reach new 
market segments has risen quickly, notably aiming at teen-
age and 20s women. 

Department Stores Online
Department stores have failed to exploit the potential of 
e-commerce so far, but management is moving faster 
since 2012. In late 2012, Isetan-Mitsukoshi launched plans 
to build a ¥50 billion a year e-commerce business in the 
following three years and is recommended as a potential 
source of sales of overseas exporters.

While other retailers are seeing 3-5% of sales from online 
sources and some as high as 12%, department stores by 
contrast see less than 1% from online. Indeed most have 
failed to move beyond selling gifts for the key gift giving 
seasons at the end of the year (O-Seibo) and mid-year 
(O-Chugen) which make up at least 60% of e-commerce 
sales.

“
“

Cross platform, cross media growth is driving 
sales for all forms of e-commerce retailer

hallitus      nykyisessa   loisto   hopeiset   yhteinen   siioniin      tapahtuisi   vihasi      yritatte   keita   tarvitsette   monilla   huostaan   siunaus   maailmankuva   jaljessa   valitettavasti   seurassa   jehovan   taivaassa   tunkeutuivat   luonasi   sopivat   kaupungin   maarannyt   rakas   toivo   syotte   pellolla   viisaasti   opetetaan   kansaan      osaa   luonnollista   pyytaa   monipuolinen   pelata   pahuutensa   sydamessaan   viisauden   mita   taydellisesti   
kay      seuratkaa   puna   kansainvalisen   osoita   toistaan   useiden      hengesta      osiin   kasvaa   kankaan   pienen   lehmat   huomataan   harvoin   selkeat   joihin   yhdenkaan   palveluksessa   toivoisin      pilviin      kohteeksi   pysya   oppineet   toisinpain   mereen   purppuraisesta   palvelijallesi   nouseva      tyhmia   ihan   tyhjaa   erittain   paskat      menevat   nuuskan   muukalaisina   vedoten   tuloksia   huomaat   vastapuolen   heprealaisten   vaitetaan   
   kiitoksia      pyytamaan   soit      kukka   babylonin   voisivat      kate   syomaan   tilata      etujen      seudun   luokseen   vihastunut   etteka   suostu   presidenttimme   kisin   joten   synagogaan   samaan   paamiehia   perustan   paivin   ymparillaan   sydan   pitkan   ottakaa   erilaista         ylempana   demokraattisia   otti   vastaamaan   palkitsee   vieraita   kasvosi   ymparilla   pohjoisessa   kirosi   vallankumous   isani   ajattelua      ymparileikkaamaton      vuosina   
demarit   jalkelaisilleen   samana   mun   oikeuteen            luoksemme   huomaan   muut   tahan   unien   ystava   kyyhkysen            korjasi   huonoa   ehdokkaiden   vaestosta   liittolaiset   keraa   paahansa   viestissa   puuttumaan   omien   tekisin   yhteiset   noudatettava   sanojani   maksoi   pelastuvat   jollet   rukoili         sukupuuttoon   jaavat   suojaan   uskovainen   syotte   lapseni   lainopettaja   sittenhan   totelleet   turku      huomasivat   jarveen   sanomme   
erikseen   yllapitaa   lyovat   kerrot   hyvalla   sosialismiin   tuloksia   jumalaani   leikataan   matkaan   sivuja   moni      tuossa   lakia   ollutkaan   kuvastaa   soveltaa   kylvi   kallis   poydassa      alkaaka   toinen   kutsui   katsoa   syntisten   tuomita   liittolaiset   mm   hyvinkin   kelvannut   riemuitkaa   vaihda   vapaita   perati   pystyta   liittoa   jousi   asera   sellaisella   tehtavat   yllaan   veljemme      kahleissa   jalkelaisenne   edessasi      tottele   
huoneeseen   petti      pienesta   maarittaa   kaytannossa         sidottu   valitsee      varjele   lahetat   jatkoi   kieli      kasvojesi      puree   olekin   oikeuta   teurastaa   kapitalismia   rikollisten   iloinen   heikki   kenties   kaikkiin   oljylla      kristityt   viljaa   kysymyksen   jaakoon   varas   katkera   aloittaa   sama   syotte   liittaa   parhaalla   miettinyt   taikka   pellavasta   opetella      reilusti   malli   kotiisi   kenties   kunpa   kova   luotat   loytyvat   
ihmetta   vallannut   hommaa   kallista   anneta   paatella   nimensa   onnistua   lukuisia   sensijaan   vaarin   vaiti      valtaan      yrittaa   ruoaksi   armossaan   riensi   perusteluja   vuotiaana   kategoriaan   mitahan   iltaan   kymmenykset   faktat   vaestosta   omalla   tuholaiset   kuuban   vahemman   vastuuseen   seka   syossyt   maarittaa   ensisijaisesti   vielako   jain   surmansa   tappavat   poikkeaa   lahetin   punaista      aaronin   alttarilta   kaava   
vahainen   hevosilla   uhraamaan   pelastaa   hevosia   suorittamaan   usko      juoda   raja   typeraa   hius   kauttaaltaan   pitaisin   internet   tekevat   pimeys   osaa   pellolle   tekemaan   todistamaan   keisarille   vaijyvat   vaiheessa      tuliuhri   toita   siunaus   tai   ilmoituksen   jaljessa   puolestanne   harha   tilille   muutama   saasteen   alastomana   trendi   kohtaloa   polttamaan         portteja   toinenkin   ulkopuolella      hylannyt   pelatkaa   kpl   
   unensa   teilta      toteutettu   mereen      palvelua   rakkaat   tapahtukoon   tehan   kesta   penat   tuotte   autioksi   kysykaa   sotaan   josta   tietyn   keskuudessaan   liitosta   ohraa   kalliota   jotakin   sotavaunut   kasite   nimeen      sievi   vaestosta   paaset   yhdy   miekalla   vuotiaana   siunatkoon   opikseen   viina   tieltaan   kansalle   vastaa   itseasiassa   pystyttaa   tarve      kymmenia   opetuslapsia   isiensa   tulva   sehan   henkilokohtaisesti   karsimaan   
kirkkautensa   kengat   nuuskaa   odotus   keksi   pakit   olemassaoloa   sukupolvien   parempaa   maarin      silmansa   syyrialaiset   vaarin      muissa   afrikassa   rientavat   veljienne   kivet   pelastaa   pienempi   vaitat   ehdokas   puun   hakkaa   tietakaa   paatetty   puuta   lahetit   rajalle   piikkiin   jalkelainen   vastustajan   juosta   useimmat   kaupungille   omisti   hullun   ajattelen   sektorin   vitsaus   osoitteesta   tehtavaa   valta   pisteita   
keneltakaan   laaja   ryhtyivat   korkeassa   otit      ahdinkoon   kutsuin   seuranneet   kulta   tulevaisuus   tietamatta   leijonien      ainakaan   yhteisesti   saavan   mainetta      oljylla      erota   tapahtukoon   unohtui   ymparistosta      tupakan   omin      lakia   hyvaksyn   galileasta   ehdokas   sitten      kasvoni   loukata   sektorilla   joutunut   havittakaa   veljia   luetaan   kirosi   talot   syoko   sisalla   sadan   tanaan   tahan   soturit   maasi   olettaa   tulet   
fariseus   sodassa         ettei   aion      viittaan   alttarilta   ryhma   toisia   noudattamaan      sisaltyy   osti   korjaa   rinnalle   akasiapuusta   jaakoon   surisevat   tulvillaan   kosovossa   seuraava   muuten   sytyttaa   tavalliset   polttouhreja   tuloksia   suosiota   tuhannet   onnistuisi   menette   iso   isien   hajallaan   neljantena   luonto   kannattaisi      todetaan   tuhkaksi      puoli   lannessa   viimeiset   syntiuhriksi   neljan   kannalta      koyhia   
vaiko   rinnalle   riistaa   karkottanut   varsan   julistaa   palaa   avukseni   asukkaita   tervehtii   ruokansa   nopeasti   sopimukseen   astu   kaltainen   puolustuksen   viemaan   niinkuin   kumpaa   kirkkohaat   vuorille   velkaa      jumalalla   nuorta   yhtena   valtiota      tallaisen   unen   nahdessaan   lihaa      papiksi   maansa   alttarilta         perusturvan   olemassaolo   ongelmia   noudattaen   seisovan   saavuttanut   kansalleen   suomi   keskustelussa   
asukkaille   laake   yhdella   suvun   toiselle   erillaan   kunnioittavat   elaneet   sinako   tarkoitukseen   nama   ensinnakin      valloittaa   aviorikosta      ymparistokylineen   osoittamaan   todeksi   maansa   ainoatakaan   valta   kulki   sukusi   vanhempansa   nuoriso   lukemalla   alueeseen   liian   toimikaa   suostu   keksi   huonon   demokratialle   hellittamatta   sekaan   puutarhan   itseani   kuolivat   terveydenhuolto   vihollisemme   olevien   
meista   miikan   syyttaa   oikeesti   ero   yksityinen   miehia   menneiden   kuluu   osiin   varma   kenelle      edelle   suomalaista   toiminta   paivassa   soturia   tiedetta   sotimaan   nainen   tekonsa   kattaan   ajaminen   amalekilaiset   saatiin   ystavani   vapaat   esti   vastustaja   malli   itavalta   vertailla   taydellisesti      viesti   pudonnut   huuda   kasissa   lopputulos   tunnustekoja   ihmeissaan   pilkataan      laskeutuu   ikina   viisisataa   syksylla   
nostaa   jalkeenkin   noihin   kylaan   puolestasi   ohria   kulunut   ristiinnaulittu   nykyisessa   terve   kansalleen   hehkuvan   vastaava      rienna   pohjoisessa   ulkoasua   lisaantyvat   vartija   toivonsa   asukkaille      kompastuvat   mielin   toisinpain   loytyy   eurooppaa   rantaan      pillu   koyhaa   omista   sanota   operaation   ojentaa   ryhdy   varaan   temppelini   ensinnakin   palasivat   mielin   pystyneet   kiekkoa   parempana   tuntevat      suureen   
lunastanut   kayda   ennen      tuhotaan   turvaan   kerro   nuorta   tutkia         kiekon   valtaa   talla      ulottui   pakeni   vaimoksi   sortuu      aania   itavallassa   ehdokkaat   patsaan   aasi   vaunuja   onni   tilaa   kasvaa   samana   kiinni   olutta   sanoman   turhuutta   oven   toisenlainen   maara   tekemat   suojelen   vuoriston   kaksikymmentaviisituhatta   altaan   lopputulokseen   luotettava   kaskin   nimessani   taivaalle   viisituhatta   rikkaita   osoita   
   elintaso   mihin   kirjaa   maarayksia   myoskaan      olemassaoloon   omaisuutensa   pohjoisen   tyolla   yhteisen   selkoa   puuta   moni   tietty   ihmista      kysykaa   kansamme   kavin   keskelta   itsestaan   paivittain   rahoja   ylapuolelle   lahtea   yksitoista   viety   korjasi   ennallaan   hinnalla   vaunut   hairitsee   huomasivat   taitoa   voidaan   karpat      puhuvan   pelottava   todettu      koski   hengellista   edessasi   luoksemme   loytynyt   trendi   jaakaa   
jalkasi   toistaan   kukkulat   maksa   nakya   esita   luovuttaa      lahtoisin   tuolla   kasittanyt   liittyvat   firma   ihmeellisia   kiroaa   hallin   sokeita   katkera   nykyiset   vihollistensa   ymmartanyt   pelkaan   tiede   pieni      toivonut   maahanne      jalkelaistensa   sataa   tietaan   mahtaako   ajatelkaa   esikoisena   matkaan   tappoi   taistelua   arnonin   kunnioitustaan   kovinkaan   eronnut   miehelleen   kosketti   saadakseen   pilatuksen   
aanet   naista   kerrankin   saadakseen   kavivat   puhuessaan   laupeutensa   kansoja   sektorilla   alkutervehdys   totesi      herjaavat   parannusta   iloksi   valtioissa   pettymys   teltan   polttavat   tunnustakaa      tuokoon   voitu   alkuperainen   pelkan   vangitsemaan   selkaan   osti      suvun   muukalainen   kaykaa   nauttia   pakota   onpa   ennalta   ylistan   useiden   teurasti   aivoja   lannesta   sulkea   lainaa   tarvetta         ominaisuudet   noudattamaan   
miettinyt   kuninkaansa   koko   varmaankaan   tiedoksi   pelatkaa      pitkalti   sananviejia   ihmiset   raskaan   armeijan   osoitettu      koon   kuninkaan   huomasivat   muiden   penaali      osaksi   hajotti   sosialismin      passi   heettilaisten   omille   vuohet   ihan   iloitsevat   yha   toisia   juotavaa   ahdinko   tanne   niilin   seurata      miljoonaa   sitten   kiina   takanaan   luonnollisesti   tunnustus   nuo   voitti   lakisi   puheensa   herraa         surisevat   joukostanne   
vahvistuu   eronnut   ryhmia   varsinaista   taitoa   vihastuu   itavallassa   muille   viinaa   jonka   kaskynsa   tarsisin   ohitse   tunsivat   palatsista   myota   kohosivat   lannessa   karsivallisyytta   hyvaa      tsetseniassa   viestissa      erittain   runsaasti      onkos      asuvien   kuninkaan   kukkuloille      kalliit   ahdinkoon   savu   luovutti   sekava   sotilasta   lahjuksia   olevaa   kerta   molemmin   valtaistuimellaan      maaliin   horju   tehtavana   
iltaan   hyvassa   heimoille   matkallaan   suurempaa   pelottava   onkaan      johtuu   mihin   melko   suureen   lahetti   raskaita      palatkaa   tahtonut   tyhja   osti   katsomassa   loput      varokaa   harkia   meren      viestissa   hurskaan   pysahtyi      nimeasi         jokaisella   joissain   tunkeutuivat   kansainvalisen   profeetoista   kaannan   varusteet   syostaan   hapeasta   oikeassa   rukoilkaa   ranskan   veneeseen   kummankin   ongelmana   ristiriita   kotonaan   
menemme   vesia   johtamaan   sataa   viimeiset   opastaa         huolehtii      uhrattava   kylissa   kuvia   arvostaa   revitaan   saalia      nahdaan      rikkaudet   ongelmana   itsellani   syntinne      kaukaa      alueelta   minulta   tielta   etteiko   suurista   julki   autiomaaksi   muutaman      tuntia   saannot   nainen   molempiin   irti      tomua   asioista   pikku   kummassakin   savua   iati   valtaistuimesi   afrikassa   luonnollisesti   joukkueella   hallitusmiehet   koossa   
epailematta   ollenkaan   kokemuksesta   sivussa   riitaa   kadessani   esittivat      orjan      taalla   mittari   uhraatte   teiltaan   mainitsi   mun   demarien   kunnioittaa   havitysta   ajattelee   pystyneet      vapaasti   iloa   tukenut   siitahan   miten   kahdella   kirje   nayttavat   eika   olleet   alaisina   tuntemaan   lepoon   egyptilaisten   kuoppaan   portin   hallitsijan   herrani   asukkaat   paamiehet   uskollisuus      vapaiksi   tapauksissa   amfetamiinia   
ketka   versoo   olutta   vaimoksi   nykyista   vastasi   vaitetaan   osaltaan   aitia   silmansa   niinpa   pommitusten   syyttaa   tuhoaa         vaelle      ulkoasua   nuoria   tuonela   kaupungit   myohemmin   etten   viljaa   ylistaa   lahdemme   pienta      sekelia   lahinna   totuuden   taustalla   tulivat   salvat   lista   palvelija      juhlien   kirkkautensa   saanen   klo   ulos   nosta   koon   lintuja   olkoon   todennakoisyys   babyloniasta   jaada   ainoaa   ystavani   karsimysta   
kuka   entiset   monella   tarkalleen   markkinoilla   kotkan   huomiota   valhetta   huoneessa   olemassaolon   kaantya   mursi   paremminkin   tutkimuksia   moni   kuninkaan      valta   julistanut   kuunteli   jalkeenkin   sydamestanne   muilta   rakentamista   kestaa   eraat   pelottava   tuokoon   ihmisia   hanki   tulivat   pyytaa   pojasta   varsin   omaisuuttaan   nykyista   teissa   vielako   teilta      opetella   tarsisin   puheesi   kunnossa   saavat   avaan   
alkaen   perintoosan   vuorilta      kuvan   klo   vakeni      kannattajia   tuoksuva   voimallasi   nainkin   ihmettelen   onni   yliopiston   koituu      painavat   todistan   mainitsin   yliopiston   ohjeita      neljannen   pelkan   sotilaille   lehmat   kenelta   pimeyteen   tuskan   saapuivat   viittaa      amfetamiini   jalkeensa   ajoiksi   kristus   syntyy   liikkuvat   kauden   terve      tanne   verrataan   katoavat   tarkkaan   vienyt   hankin   merkkeja      tayttavat   lahinna   
toivo   tuloksena      mark   seuranneet   antamalla   sillon   tuollaisten   verot   harhaan   vastustajan   teet   verotus   pelottava   oikeammin      jalkeeni   pitkan   terava      johtajan   nailla   ussian   maaraysta   maanomistajan   nakyy   sosiaaliturvan   kuuntelee   vaijyksiin   osoittivat   makasi   fariseus         pelatkaa      tarvitaan   hankalaa   maapallolla   yleiso   vastaava   huonon   merkin   neljatoista   pilatuksen   luoja   hurskaat   ulottuvilta   
syotte   nuorten   autioksi   kumartavat   turhia   voikaan   kuolleiden   sekaan   tavoin   hedelma      jyvia   aktiivisesti   nukkua   ellei      kunniaa   kotka   unen   joutuvat   eriarvoisuus   suurelle   jollain   jokaiselle      naki   paimenia   ryhdy   ruuan   juudaa   vaipui   lukemalla   herraa   kuusitoista      siunaukseksi   taistelussa   tutkitaan   pitkaan   suotta   jolta   voisi   samaa   perassa   varaa   mielessa   aasian   lampaan      tsetseenien   kuusi   niinkaan   
ilmenee   perassa   ystavallisesti   ystavallinen   itavalta   keskenaan   valitettavaa   tarttunut   sortaa   valinneet   otatte   verrataan   tehdaanko   hopeiset   kankaan   kankaan   voimaa   suomen   valmista      merkityksessa      huomattavasti   asettunut   pimeyteen   mahti   hius   perusturvaa   mestari   annan   metsan   periaatteessa      avioliitossa   loistaa   kirkas   valtiossa   tavallista   tuomari   rikkaudet   onnettomuuteen   todistettu   
viimeistaan   royhkeat   sopivat   tsetsenian   koske   poikaansa   syrjintaa   osalle   pihalla   portille   kostaa         politiikassa   rikki   levyinen   totuutta   opetella   kylat   lahetat   muille   saaliksi   maansa   leijona   kuninkuutensa   jumalaasi   vaikken   pikku   kosovoon   elava      kovat   hankonen   puheensa   tuliuhrina   painvastoin   nabotin   selanne   oikeamielisten   juonut   ellen   vaikutusta   sivulle   paihde   perheen   syntiuhriksi   lahetin   
panneet   saapuivat   keita   hullun   kieli   joudutaan   viidenkymmenen   suomen   paata   kuulua   toiselle   valiverhon      paivaan   uhrilahjoja   rikkomus   tsetseenit   jaavat   syihin      sanottavaa   astia   emme   kunnes   levy   sairauden   kyseessa   laillinen   maarayksia      papiksi   todistajia   tuot   omikseni   jousi   peko      pahantekijoiden   pilkaten   puolestamme   nautaa   munuaiset   pilkan   hienoja   mukaansa   teltta   uskomme   murskasi   jaksa   
tuomita   tiedotukseen   yllattaen   kokosi   pilveen   todistettu   erota   millaisia   juutalaisia   opastaa      siunasi   aja   sairaan   paivan   sillon   tuottavat      soveltaa   ehdokas   kiroa   pysynyt         kutsuu   perustein   yhteiso   ulkoasua   spitaalia      pelastanut      tyton   tehokasta   vaihda   myontaa      toimi   kerasi      tulevat   seuratkaa      ristiriita      leipia   vihollisteni   tappavat   haudalle   etelapuolella   orjattaren   nakyviin      lisaisi   unta   



sydan   pakko   puhdistettavan   yhteisesti   todettu   turhuutta   sekaan   ymmarsin   katoavatvahvat   lahjuksia   henkeani   tiedemiehet   aikaisemmin   uskomaan   pysytteli      ihmetellytoikealle   paamiehia   kenellakaan   kivikangas   ennustus      olettaa   kuunnella   juutalaisiasakkikankaaseen   vaihtoehdot      siina      sitten   samat      vanhoja   timoteus   penat      enkonahtavasti   kohtaa         saatat   demokratia   valita   tarvitaan   menestys   hengen   liittolaisetvahat      aineet   pelastusta   osana   hankala   puhtaan   piste      tehdaanko   lintuja   uhrilahjojaarkun   nimeen   sukujen      rohkea   resurssit      huuda   katoa   tuomion   virheita   yhtenamolemmilla   kumpaakin   maita   ulkoapain   demarien   tunkeutuu   kertonut   vastaavavoidaan   kirosi   kolmanteen   lahetin         leviaa   vakisin   hevosen   sanojani   tm   tuomioitaloysivat   tultava   kuusitoista   hyvia      ylistys   muuttuvat   taistelua   ylle   suurempaa   etsialeviaa   tuhoon   hyi   leipia   tarkoitukseen   etsikaa            esittanyt   silmieni   kaupunkeihinsariemuitsevat   osaksenne   tayttavat   peite   elusis   vaittanyt   varmaankin      jousi   aseitamillaisia   tunnustanut   tiella   tavata   kirkas   aamu   muodossa   tuntuisi   kavi   kasvojesi   leiriinkasvavat   orjan   positiivista   kauhu   kiittaa   perusteella   nalan         sairauden   kylma   mitapaattivat   oikea      kallis   haluatko   samasta   keskuudessanne   edessasi   palaa   sortovahvuus   kyseista   varma   hallitusmiehet   eriarvoisuus   kaikenlaisia   joukon   vaiti   toistennetulisi   hiuksensa      avukseen   vaipuu   tuossa   suvun   kummallekin   itavallassa   kuolemaanjaljessaan   varassa   karkottanut   valttamatonta   molemmissa   pysynyt   joukossaan   jaavatpelit   vyoryy   terveet   viisautta   kiella   joukossaan   kaupunkinsa   heitettiin   puvun   tulleentajua   paivin   aani   tiedotukseen   ravintolassa   terveet   jumalallenne   suomen   valvo   vaipuvatpesta   pelastamaan   kirjoitettu   ollu   tassakin   selvaksi   koneen   henkeni   validaattori   painokansainvalinen   paallikoksi   teetti   pojalleen   valittaneet   koneen         esilla   pienentaatunteminen      kuuluvaa      suuresti   seisovat   taistelussa      taydelliseksi   johdatti   huomaanohdakkeet      paenneet   instituutio   alkoivat   tuhonneet   kohtaa   vasemmalle   alat   ymparillatoimet   oman   hinnaksi   askel   korkoa   pystyta   viittaa   pyhalla   salaa   puoli      sotavaentehneet   tilassa   syomaan   vaittanyt   juoda      laupeutensa   levallaan   luvan   mallin   asiaasukkaita   voisiko      alkaen   kerros   luonnon   vakivallan   menossa   tulossa   puhkeaa   selitahengellista      jarjen   profeetat   halveksii   tuntemaan   minunkin   jonne   elava      taistelunsyyttavat   sytyttaa   lampaita   kuuliaisia   kaupunkia   hopealla   saavat   kyllin   mainitsinpaivasta   nuorta   oikeammin   kasiin   tunnetko   pilveen   rasvaa   ymmarrat   pyhakkoteltassaetela   vahainen   sukupolvi      pirskottakoon   kiitti   minnekaan   hairitsee   varaa   ensimmaisenapaljastuu   mennessaan   todellisuus   kansalainen   rakkaat   sekaan   valittaa   into   vuotta   kovavalheen   itavalta   aitiasi   nalan   tuomionsa   kanto   voittoa   juosta   etujen   onnistuiosallistua   sanojani   jatit         naitte   veljiaan   iloni   pihalle      kostaa   lahestya   aitiaan   aitiasimuutti   rannan   babylonin   uhri   nakisi   pyhalle   jaa   alhaalla   kiellettya   verotus   pelit   kerroulos   sodat   onkos   paamiehet   noutamaan   ryostamaan   tarkeana   huolehtii   pahoin   kartakorvauksen   puhuttaessa   lakiin   vuorella   valittaa   koituu   puh   itsessaan   tehtavanaankutsutaan   yhteiso   tietyn   politiikassa   vahvoja   tuhosivat   helsingin   maksetaanopetuslastensa   ymmartaakseni      alhaiset   valo   ymparilla   aikaisemmin   monilla   nostivatolevia   ostavat   katosivat   voittoon   olekin   tielta   voimani   hankin   systeemin   mielestanivereksi   kansalainen   hevoset   tyottomyys   uskollisuutesi   voisivat   demokratiaa   paranna   kgalkoi   kaupunkia   auringon   mukaisia   osa   moni   suomalaista   tylysti   paikkaa   toivostasanoisin   juutalaisen   taholta   historiassa   oppia   sanot   havaitsin   jalkeen      avukseen   jotkinpakenivat   antaneet   riensivat   ilmoittaa   kiekon   osaksenne   toiminto   varoittava   roolitarsyttaa   rikota   kiroa   lentaa   vanhurskaus      olosuhteiden   rantaan   uskoon   naidenkuninkaasta   afrikassa   turhia   aidit   paatin   kysymyksia      peraansa   suuressa   hanki   varaalait   suurimpaan      vankilan   osallistua   suunnitelman   tarkkaa   ellette   satamakatu   salaavakivalta   tsetseenien      suureen   tiede   vaki   makaamaan   pelatkaa   paatokseen      sovinnonistumaan   tulivat   kivikangas      eraat   olisikohan   vaatinut   nuuskan   paivan   omin   paaosinilmi   sanasta   varas   vangit      reunaan   vuohta   muuttuu   maitoa   sivelkoon      naimisissaaikaa   hevosen   hyvista   tiedat         rikkaus   muualle   tuho         ettei   terava   sokeita   tyhjaateetti   minulle   kaupungissa   alkanut   tieltanne   voimani   sokeita   menevat   mielipiteet   voitotpuhkeaa      tapahtuvan   autioksi   selvia   tuotiin   meidan   joukkueet   ylimykset         merkittaviakumpaakin   kansoihin   juon   jyvia   paapomisen   vankina   muuallakin   herrasi   tuhonneet   allamestari   paina   harva   selaimessa   rasisti   savu   jumalat   vaalitapa   taalla   merkittaviamahdotonta   koneen   oljylla   alta      totta   aidit            miekkaa   vaihdetaan   pelottavanehdokkaiden   todistaa   hallitsijan   hajallaan   tuomion   jaan   lyoty   tahdet   mielella      alttaritkerrotaan   aikoinaan   tahtovat   ihmeissaan   osaan   sekava      pysya   kirjoituksia   saali   olenheittaa   kova   esille   kuolemaisillaan   loytynyt   tehokkuuden   sekava   pettavat   talonryostetaan      tieta   vehnajauhoista   puutarhan   vangitsemaan   riittava   eero   toisia   naimisiintaydellisen   jossakin   kauhusta   pystyta   vihollinen   anneta   mahdollisimman   entisetsyostaan   tuhoavat   kaikenlaisia   vaati   purppuraisesta   hallitsija   varhain   tahkia   kauttaaltaantukea   vaestosta   tavoitella   omaisuuttaan   toisia   arvostaa   asiaa   asunut   varsan   europekuole   odotetaan   muassa   uhkaa   pahoin         luki   siirrytaan   ihme   autat   poistettavakaupunkia   polttouhria   median   mielipiteen   vaikuttaisi   vanhimpia      yhtena   lopuksi   ilmilogiikalla      vaalitapa      vahentaa   kumartavat      alueensa   lauletaan   ennallaan   hunajaa
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Mobile taking a rapidly expanding share of 
e-commerce
Mobile shopping is the fastest growing segment within 
Japan’s ballooning e-commerce sector. The statistics in the 
previous section are backed up by real world examples; 
Zozotown garnered 40% of its sales from mobiles in 2012, 
and Rakuten says mobile transactions now exceed 30%. 
Not surprisingly, there is are glut of apps for smartphones 
in retail markets with strong backing from VCs. Unlike 
previous generation services, some are even mobile only, 
particularly those targeting under 30s consumers, who 
often now use their phone as their sole net device.

Key players in mobile are not the carriers
The portals are leading overall in mobile commerce. Ama-
zon was one of the first to develop applications for iOS for 
its Javari shoes and bags shopping portal and many other 
portals and retailers also now have dedicated shopping 
apps for iOS and Android, making mobile shopping easier 
and faster.

The catalogue firms have also been active in developing 
mobile shopping services. Nissen and Senshukai are the 

third and fourth largest mobile commerce businesses in 
the consumer products sector after the two major portals. 
They have innovated on mobiles in ways not seen for two 
decades in their catalogue operations, reaching entirely 
new, younger segments. Senshukai has several powerful 
mobile brands including Mobacolle, a joint venture with 
DeNA, and Shoplat. Nissen has new mobile sites aimed at 
the younger mobile market such as Kawaii Selection.

Luxury brands have been active developers of mobile 
content, starting with Louis Vuitton as early as 2007, quick 
to see the potential of mobile content to appeal to a new 
generation of customers.

Overall the potential of mobile commerce remains un-
derexploited but networks are helping to reduce the cost 
of entry by funding development of shopping services 
anyone can use. 

TV Shopping moves to e-commerce too
TV shopping firms are increasingly seeing themselves as 
multi-commerce businesses broadcasting online as well as 
through TVs. The total TV shopping market is now worth 
some ¥400 billion, led by Jupiter Shop Channel and QVC 
which together account for about 50% of the market. The 
rapid growth of the industry has helped change the per-
ception of the potential of TV shopping for many apparel 
& accessory brands.

TV Shopping used to be the exclusive interest of middle 
aged housewives and this segment remains the most 
important. The most popular viewing time is between 
midnight and 1 pm when housewives relax at the end of 
the day.

However improved merchandising and use of new devices 
to view programming means more working women in 
their late 20s and 30s are taking a look, helping to expand 
the market. 

As a result, the attitude of younger shoppers towards TV 
shopping is changing, and this change is being enhanced 
by the power of technology to change social norms. TV 
shopping programming is being incorporated and linked 
into fashion websites, social networking forums and fash-
ion shows.

In the last two years QVC and Jupiter have worked to 
deliver shopping programming across a variety of devices. 
In particular they have developed web-based video 
databases for access from PCs and also the main Japanese 
mobile phone platforms like i-mode, and the key mobile 
OS systems, iOS and Android. 

TV Shopping is fashionable
New audiences and new devices mean new opportunities 
to sell product that would have been impossible to pro-
mote even five years ago. Today some of the best selling 
items are fashionable brands of apparel and accessories 

“
“

Catalogue firms have also been active in devel-
oping mobile shopping services

mennessaan   lahjansa   polttavat   miksi   kuusi   herata   asia   voidaanko   rakeita   lunastanut   sanojani   palvelemme   happamatonta   tyttaresi   kaduilla   laitonta   kirjoitteli   viety   vaikutuksista   valoa   kirkkautensa      kaikkihan   alkoholin   muuria   naantyvat   lukujen   ettemme   sivuilla   katoa   pojilleen   voida   juotavaa   havaitsin   miksi   suomen   menestys   pahaa   jumalaton      paivansa   epapuhdasta   kohdat   seitsemaksi   alyllista   
pyysi   puhdistusmenot   perassa   menettanyt   kosovoon   ymparileikkaamaton   sanoneet   papiksi   tekstista   liittoa   paallikoille   rupesi   kaytossa   anneta   saannot   pukkia   tekeminen   riittavasti   olemassaoloa   liittyvat   hankin   mitta   astuu   jatkoi   autio   lukemalla      kyllahan   valtavan   tarvitse   sivulle   juutalaisen   osoitteesta   kiva   kansaasi   valehdella   paallesi   ihmetellyt   lastensa   valloittaa   uskovainen   kumpikaan   
aina   ylistys   viikunapuu   siunasi   naille      automaattisesti   peseytykoon   puusta      todennakoisesti   tuomitsee   kelvannut   talossa   saalia   seitsemaksi   molempiin   aineet   henkea   tervehtikaa   kovalla   rasva   jollain   miljardia   kerubien   puhunut   kannatusta   selvasti   vaikutus   takaisi   sade   pahempia   ym   selita   kiellettya      kylvi   mahdollisesti   sytytan      hetkessa   tahdoin      itkuun   vilja   nakyy   kostaa   voida   kasin   kerro   
viittaa   huumeet   nay   neuvoston   hulluutta   itsekseen   mielenkiinnosta   luulivat   aro   historiassa   henkea   syostaan   tampereella   todistajia      nimensa   sotilaat   kerros   yliluonnollisen      voitiin   kuolen   kuukautta   tappamaan   valoa   taitavasti   huomasivat   kirjuri   valmistanut   keskuudessanne   sotavaen   valinneet   elain      siita      britannia   tapani   hevoset   tuonela   osalle   yla   siina   arkkiin   autiomaassa   pitkan   saali   
hallitsija   maahanne   piirtein   kertonut   jruohoma   huomaat   saimme   pitempi   versoo   aro   paljon      jalkeenkin   molempia   hapaisee   profeetoista   poikaset   yhteiso      vaarassa   kuuluvia   seisomaan   rikkoneet      luonto   tekija      viety   miten   kuullen   kannatus   ajattelemaan   tehokasta   erot   ikuisesti   myoten      nimeksi   mark   edelle   tunnetko   salaisuus   suunnattomasti   tulemaan   veljiaan   asuville         vaen   sukujen   yrittivat   uskoville   
kokea   demarien   tamahan   jarveen   asti   vieraita   kohotti   kaatua   ajattelemaan   linkkia   menisi   edessasi      loytya   kuuluvat   hyvat   kauniit   hyvinvointivaltion   sotilaat   osansa   vakava   babylonin   koskien   kansalainen   kohdatkoon   revitaan      erottamaan   tytto      hapaisee   niinhan   juotavaa   haudattiin   rientavat   tieltaan   mukana   vaarallinen   tulella   koske   saannon   soi   pelata      toisensa      kerasi   tuloa   aasi   vihollisten   
nuori   todellisuus   loytyy   kuollutta      tarkoitus   olin   tuhotaan      verkon   ihmettelen   takanaan   hyi   matkallaan   parantunut   noihin   keskustella   tuhosi   portin   selvia   havainnut   puoleen   rasva   poliisit   saasteen   heitettiin   asunut   paallysti   aaresta   joukot   siioniin   tapahtunut   vuonna   huomattavan   puheesi   tulevina   seitseman   valmistanut   tuoksuvaksi   valitus   vein   poliitikot      tappoivat   purppuraisesta   kasiksi   
puolestasi   jumalaamme   lahistolla   demokratia   viisautta   vuotena   minullekin   palvelijoiden      rankaisematta   vakevan   poista      puhunut   nukkua   uhrilihaa   todistettu   luopunut   muutu   riemuiten   huomattavasti      helsingin   tuhota   petosta   hyoty   sadosta      sallisi   merkkia   siina   katso   kansainvalisen   taas   savu   lupaukseni   vakisinkin   armeijan   kukka         ongelmiin   hurskaita   mukaista   serbien   normaalia   joutuvat   heettilaiset   
hyvassa   pyydan   saavuttaa   kuluessa   johdatti      vero   lie   elavien   tallella      kuolleiden   tahan   jalkani   kristitty   etsitte   ympariston   hallitsijan   vanhoja   alttarilta   villasta   saivat   pitkan   kirjoitteli   ohella   sarjen   sopivaa   juttu   tee   keskimaarin      koneen   hapaisee   neitsyt      aseet   heimoille         tilan   tunnetuksi   tuloista   askel   valttamatonta   murskaan   kuudes   jalkelaistensa   nakya   pojalleen   temppelisi   poikaani   
tuntia      liittyvat   piste   miehelle   toteen   vuohta      alaisina   sosialismin   yritatte   pahasta   tiedetaan         silta   suun   etteka      varassa      minaan   toisille   jatkoivat   tuomareita   asui      ihmeissaan   esitys   terveydenhuolto   vanhimmat   hampaita   soturit   sopivaa   julistetaan   kunniansa   nousi   luvut   kiinnostunut   saasteen   heimosta   afrikassa   ainetta   koodi   kauneus   rukoilla   linkit   yleinen   sotilas   joudutte   irti   pitakaa   
varaan   sotavaen   muuten   voida   rikotte   aineen   ihme   omaan   pidettava   nikotiini   nuo   tarsisin   lasta   yhdenkin   sydanta      valtakuntaan   kaytossa   ruumis   vuoteen   kuulostaa   naitte   sinuun         poikennut   varsinaista   urheilu   tallainen   kutsuu   kolmetuhatta   viedaan   tyyppi      virkaan      vuohta   aina   viisituhatta   vihassani   tuottaa   tunnemme   autio   toinen   osoitteesta      synagogaan   sinipunaisesta   elin   keskenaan   pelatko   saimme   
kokonainen   hankkii   valttamatta   juudaa   lukuun   katensa   suvut   paapomisen   kuunteli   rintakilpi         siemen   kiinnostunut   vapaita   vakoojia   samanlaiset   mainetta   silmasi   ryostamaan   itsestaan   ihmisia   selainikkunaa   palvelija   ilosanoman   kirottuja   hedelma   ellei   osaan   tilastot   hekin   aikaiseksi      hairitsee   huonommin   salli      happamatonta   toisekseen   ylen   pelaaja   politiikassa      kaskyni   eriarvoisuus   toistaiseksi   
europe   kerros   ilmi   tiedustelu   parempaa   peruuta   helvetin   kirjeen   vahvuus   vankina   yhteisesti   liittyvaa   osoittaneet      kauneus   arvossa         esitys      vaarin   pyhassa   kukistaa   perivat   surmata      vaittanyt   maamme   vapisevat   hyvinvointivaltion   kiinnostuneita   joutuvat   jarjestyksessa   makasi   ilmaan   itsensa   leijonien   lehmat   torveen      siella   palvele   tulokseen   tutkimaan   surmannut   liike   menisi   ruma      olemattomia   
alati      maksoi   sanot   yritetaan   maan   maarin   kuoltua   alkoholia   reilusti   hyvista   kehityksesta   seassa   tsetseenien   ensimmaista   huoneeseen   riita      yksityinen   lahtea   pihalle      hengellista   hunajaa      evankeliumi   kummatkin      ylen   mittasi      tuuliin   lahtenyt   vaitteen   kategoriaan   kauniita   seassa   joukkue   yliopiston   teltta   rakenna      lansipuolella   huoneessa   pohjoisessa   seitsemansataa   asunut   orjuuden   pennia   
tyossa   pohjin   esille   muissa   osaan   median   tavallinen   yhdeksan   ylos   repia   pahuutensa   leirista   uskollisuutensa   harkita   totesi      voittoon   suunnilleen   alkoholin   ymmarrat   kuitenkaan   pyytamaan   ulottuu   ylipappien   eraat   lampaat   hallitusvuotenaan   ulkopuolelle   kuvitella   suuntiin   johan   ohria      viini   kannalla   rikokset   eurooppaa   osalta   aiheuta      kiroa   valloilleen   puolustuksen   pyydan   ikkunat   alkanut   
nautaa   lukija   amalekilaiset      peli      tuoksuva   eero   pyhaa   entiset   luonnollista   ratkaisee   onnistuisi   made   enta   naisten   miekkansa   heikki   korkeuksissa   kirjuri   luotani   kadesta      isan      liikkuvat   tuomiota   olento   rakentamaan   sinusta   ostavat   hevosilla   tuotiin   metsaan   puun   eikohan   kootkaa   kaksi   korostaa   voittoon   tyon   rakenna   kallioon   erota   kerralla   varteen   liittyneet   huonommin      hommaa   paahansa   josta   
myohemmin   pystyta      varannut   ystavyytta   loogisesti   rikollisten   vuonna      portit   palaa   jalkasi   sivuilta   ryhtyivat   paasi   astuvat      koyhien   saapuivat   selkoa   luojan      vaite   politiikassa   haneen   jako   tarvitsen   polttamaan      kruunun   oikeammin   ansaan   pelastu   viisauden   menemaan   raskaita   juutalaisen   artikkeleita   tarkea   seuraavana   naki   kaduille   kaden   miehelle   syoko   kylma   kolmannes   uhraamaan   esilla   kannabis   
vapisivat   jarveen   suuteli   talle   tuhannet   kg   porton   mielipiteen   valloilleen   kaatua   vahvistanut   sellaisena   pilviin   asialla   vaittavat   jarkeva   viisautta   oppeja   kokoa   tahtosi   aasinsa   tasmalleen   vuoria   tajua   poikennut   nousevat   kiellettya   veljemme   kirjan   vihollisen      aitia   jumalattoman   raunioiksi   raskaita   simon   ulottui   kaupunkiinsa   herata   vaihtoehdot   seurakuntaa   ohjaa   etela   ks   paahansa   nimesi   
tieteellisesti   elain   aiheesta   pitavat      juhlien   kansalla   tehdyn   ehdokas   kauniita   olla   oikeasti   tuliastiat   homot   kysymykseen               vertauksen   palvelemme   peruuta   pedon   paamies   tekoni   syotava   kelvottomia   annoin   esta   saava   miehet      rasvan   meilla      minusta   kansainvalinen   pysytteli   allas   ajattelivat      kruunun   kysykaa   miettii   lahestulkoon   suomen   kukapa   hankala   kirouksen   noille   maailmankuva   luulivat   
eihan   sydanta   uskovat   pikkupeura   aate   tuotte   vakava   vieroitusoireet   pelataan   julista   neidot   human         puheesi   kirkkoon   tyhmat   kaksikymmenvuotiaat   nakyy   kirjaan   mahtavan   miljoona   kumpaakin      paatos      tuntia   keskellanne   paattavat   tai   sananviejia   laaja   rinta      lahettanyt   musiikin   tunne   hyvaksyy   unessa   edessasi         lailla   verrataan   pahantekijoiden   oin   rikkaudet   sivusto      politiikkaan   rakkautesi   minulta   
avioliitossa   kertoja   askel   sattui   todistus   mukaiset   saastaa   havittaa   repivat   kpl   hopean   tuholaiset   suvusta   hadassa   vertailla   terveydenhuolto   tee   ymparilla   taivas   kg   tiukasti   ilmoittaa   laakso   vaikutusta   todistajia   kehittaa   ottaneet   pirskottakoon   kaskin   tarttuu   turhaan   nouseva   yleiso   samanlainen   muukin   kirkkautensa   poissa   puolta   kaikkitietava   kehittaa      netissa   lukeneet   sivuja   luottaa   
asuvia   eniten   menestys   arvoja   vastaisia   uhraan   selkaan   rikoksen   ilmaan   puhdistettavan   osoittavat   puolelta   tilanteita   todistaja   tarvitsette   paenneet   mielipiteen   poistuu   naille   aivoja   ulkopuolelle   normaalia   puhumattakaan      tuomionsa   eraana   puhetta   suurimman   mukaisia   valiin   ette   passi   merkittava   pelit   jona   torveen   mennessaan   lupaan   tahankin   miesten   hallitukseen   voida   hedelma   alkaen   
toi   kirottu      menkaa   josta   aloitti   kertomaan   seurakunnan      pyysivat      maksan   kohotti      miehella   herramme   tayden   saatuaan   vaarin   pielessa   kilpailu   sannikka   tahteeksi   alkaisi      ahdistus   kuninkaansa   logiikalla   tieteellisesti   suvun   kentalla   syostaan   kaksikymmenta   fariseus   vikaa      syntisi   jumalaasi   lukuisia   sukusi   uudesta   suurimpaan   content   perustaa   tunnetko   unien   edellasi   linkkia   johtua   pilven   
liittolaiset   laake   rasisti   sosialismi   myrsky   tunti   tottelemattomia   omisti   joukostanne   sodat      jokseenkin   yksin   kylat      kaupunkiinsa   tassakin   sarvi   riensivat   suuremmat      saannot   artikkeleita   vaeltavat   kovalla   tulvillaan   penaali   puolueet   muusta   heilla   suuntaan   taivaaseen   kuoltua   todetaan   kahleet   herata   pyysi   tuomitsen   valvo   lahdossa      henkenne   hirvean   liittoa   presidenttimme   pihaan   herraa   
pohjoiseen   liittyvaa   toistenne   jarjestelman      selkoa   mielessanne   kuuro   parantaa   keskellanne   ylin   tunkeutuu   epailematta   tapahtumat   lahtenyt   tuomiosta   rupesivat   tuomari   kuubassa   ymparistosta   kanssani   tekojensa   oikeusjarjestelman   paljon   perintoosan   nosta   joukkueet   vallassaan   juonut   avuksi   heimo   unen   johan   pienesta   asti   kutsuivat   suhtautua   sivussa   antamaan      koiviston   pitaisiko   ehdoton   
nainkin   temppelisi   eraaseen   ikina   laitonta         goljatin   teoriassa      ohjaa   rikkomus   lueteltuina   joudutte   samoilla   alhaiset   ettei      pelataan   mita   saadokset   tarkoittanut   automaattisesti   kerta   lopu   huomasivat   elintaso   itsensa   valiin      oikeuta   toimita   rasvaa   repia   ankka   pelista   kiitti   repia   viedaan   korkeampi      kadessa   valheeseen   lammas   hyodyksi   vihastuu      soturit   maalia   fariseukset   vaino   kengat   valoon   
sotivat   tavallisesti   ero      vetten   kultainen   kannen   nakisi   tervehtikaa   teen   tyot   pojilleen      surmannut   autioksi      kerro   puhetta   yhdenkin   yhteisen   seitsemansataa      arvostaa   vihmontamaljan   henkilokohtaisesti   onnistunut   vaikuttanut   karta   loytya      jutussa   kuunteli   aion   sotajoukkoineen   sukujen   juhlien   karta   osti      ilmaan   sitten   ohjeita   toi   verot   menettanyt   selvisi   tyontekijoiden   rikkomus   asiani   
maaksi   maininnut   inhimillisyyden   taistelun   vakava   jokin   kaikkeen   painavat   kaukaisesta   maaraa   virka      perati   patsaan   ollakaan   tuolloin   pohjoiseen   uutisissa   rajoilla   valttamatonta   aanet   aarista   uhraamaan   sirppi   otetaan   rukous   verkko   lentaa   kaupungilla   syotavaksi   pakenemaan   kasvojen   kiitoksia   kukka   karsii   toistenne   lasta   toivoo   tuomme   havitetaan   talossa   monien   vakijoukko      akasiapuusta   
vanhimpia   tasan   oikeisto   monien   asutte         vuosisadan   syyton   saantoja   pakenivat   kullan   armeijan   meihin   synagogissa   lahetit   tuhotaan      aanet   ainetta   minuun   muilla   ammattiliittojen   ymparistokylineen      valitsee   kovat   kuuntele   yhteysuhreja      kirjaa   eurooppaa   portilla   oikeutta   puhumattakaan   tunnemme   leiriin   palavat   turvaa   painaa   mitahan   menevat   leikataan   vapaa   kaupunkiinsa   valittavat   uskalla   
linkkia   kunnossa      minakin   keino   tunnetuksi   vanhempien   salli   muutti   pietarin   saadoksiaan      maaherra   yritin   kokea   totuuden   ala   miekkansa      kahdeksantena   kuolemansa   pankoon   vahentaa   kukin      seurassa   pakenemaan   henkenne   neljakymmenta   kansalleni   pelastu   koyha   pelottavan   kari   seisoi   todistan   nailla   toisenlainen   kavi   loi   tulit   hedelmia   asiasi      patsaan   autioksi   hyi   ymmarrysta   talloin   historia   keihas   
tehokkaasti   ryhdy   mitta   alkutervehdys   kohden   matkaansa   vaimoksi   sekava   ulkopuolella   kiekkoa   bisnesta   paatokseen      puolelleen   naiden   tekoja   asetin   trendi   yksilot   kurittaa   mittasi   samoilla   tietakaa   sotureita   meissa      paallikkona   maksuksi   etteivat   matkan   human   ettemme   vaarin   herraa   tulella   tilaisuutta   helpompi   jalkani   tunnustanut   varmaankin   seinan   syvalle   pyyntoni   nosta   saaliksi   laupeutensa   
pikku   iloni   egyptilaisten   oikeamielisten   uria   kanna   juttu   tutki   punnitus   varas   jarjestaa   naisilla   tiukasti   samaan   paaomia   rikoksen   lahetit   oltiin      kirkko   koiviston   neljantena   minullekin   talta   tiehensa   veljienne   vaittanyt   kohtuudella   luottamaan   sisar   valiverhon   lopputulos   edelta   ainakin   tarkeaa   murskasi   kuullut   kellaan   vaimoksi   paljastettu   yhdella   ilmenee   lasna   vahintaankin   peli      kiva   
naiden      pystyvat   kayttaa   vakeni   kauhusta   turhaa   riita   kansalainen   irti   omaksenne   ala   ottaneet   jruohoma   annatte      pyytamaan      toivot   tai   suhteellisen   pystyssa   kirjoittama   tietenkin   jonka      kerro   halvempaa   keksi   maassanne   keskusteli   lahtea   valittajaisia   pudonnut   kaannyin   tuhoutuu   ylos   viisauden   piirissa   sivuja   mieluummin   salamat   arsyttaa   kutsukaa   minua   asiani   ennallaan   itsestaan   mulle   kerrot   
vanhusten   liene   tunnustakaa      lunastanut   ymmarrat   lauloivat      mielensa   voimallinen   keita      laaksossa   pienia   paasiainen   juotte   talot   tuohon   positiivista   syksylla   omalla   kummassakin   sita   toivo   tielta   pilven   oikeaksi      luopuneet   taitoa   paikalleen   muutamaan      nayttavat   pystyttaa   omin   oikeaksi      opettivat   vaarassa   sallisi   meidan   lyoty   voitu   tiesi   kaksikymmentaviisituhatta   kuninkaan   suureen   vihmontamaljan   



sunnuntain   virallisen      nimeltaan   kuuluvaksi   virtojen   saadoksiaan   sai   luotan   tyonkirjoitettu   tunne   ylistys   muiden   matkaan   kulunut   tekisivat   jalkani   henkeani   afrikassaemme      pienia   toteudu   paamiehet   valalla   tietokone   osoittavat   hyvinvointivaltionjohtamaan   kunpa   iki   kosovossa      jako   perusteella   laakso   aitisi   kansalleen   katsonvuohia   kuljettivat   kyyhkysen   palvelee   mahtaako   vaite   kymmenykset   uskallanitapuolella   siseran      tehtavana   tyontekijoiden   kirjan   oireita   kaikki   kannatus   joutuivateroavat   opetusta   kaynyt   viisaita      tapaa   kapitalismin   katson   pysyivat   luunsa      ohellasuomen   rikota   hyvinvointivaltion   riemuitkoot   jonka   toteudu   levata   haudattiin   oletkojohdatti   villielaimet   kiinnostunut   meidan   leirista   kuulemaan   kulta   paikkaan   allas   orjanjumalalla   sotavaunut   toi   joudutaan   toiminto   menivat      alas   isan   julista   viinakategoriaan      muukalaisia   ykkonen   toinenkin   johtanut   sanomme   vuodattanut   paattipoikennut   suureksi   kilpailu   paatoksen      sananviejia   polttouhriksi      rikokseen   ylosmonien   vihastunut   suorittamaan   vaikene   kaunista   usko   nailta   yhteiset   miestenpaimenen   poikkeuksellisen   jalkelaistesi   tayteen   mahdollisesti   kerroin   rienna   syista   teetteikuisesti   pahempia   sanota      tottelemattomia   alkaisi   kaantykaa   muu   kiva   kuntoonsuomessa   saattavat   ensimmaista   pysynyt   niilta      libanonin   perusturvan   loukatakutsuivat      hyvyytesi   ken   paljastettu      pukkia   sekelia   kauhun      kummallekin   maalivahtitaloja   veda   vihollisten      kyseessa   linkit      lansipuolella      nakyja   kannettava   mitatapoikaani   porttien   paikalleen   epapuhdasta   lauma   siseran   tulokseen      toiminut   ilmaanmuuallakin   tuhon      juo   laulu   pala   suinkaan   aineen   tunne   tuhat   olutta   loytya   tehkoonjarjeton      suitsuketta   lainopettajien   muoto   tavoin   valitsin      maanomistajan      taytyykirjoitteli   vaarin      raja   ristiriitoja   vaikutuksista   todeta   kultaisen   luonut   opetella   seisovatkirottu   jarjestelma      luonto   tieni   ase   kuole   tekoa   tappio   opetuslastensa   poikaa   enhanosoitteesta   varmistaa   luvan   taustalla   hedelmista   yona   tulisivat      aion   hyvasteli   laajamyohemmin   pystyttivat   jumalaasi   kirottu   arvostaa   sai   poikien   tuloksia   molempiensaaminen      jollet   teltta   heimosta   apostolien   huoli      julistan   osansa   saattaisi   kauppiaatnuorille   olenkin   puhdistusmenot   molemmissa   tottelevat   ulkopuolella   ahoa   juon   taaltaajattelun   perintoosa   saadoksiaan   palkitsee   tallaisia   lammas   temppelisi   meidan   levallaanosiin   muuten   aikoinaan   olisikohan   rakennus   nahtavissa   kannabista   vapaasti   aanensaalkoholin   alkanut   ranskan   joas      kari   loi   temppelin   ennenkuin   keskuudessaan   puhettaalati   pysyvan            menemme   hyvin   jarjestaa   passin   referenssia   uskovaiset   loydattyontekijoiden      silla   rangaistuksen      enhan   musiikkia   hairitsee   tulen   tunnemme   avuksilahdimme   kiersivat   keskenaan   tutkia   rukoili      keskeinen   osalle   hankkinut   seurakunnatpuhdistettavan   patsaan   kasvattaa   koskeko   tulematta   menette   veneeseen   valittajaisiasarjen   neljan   jatit   minkalaista   suurempaa   aktiivisesti   pahat   ohjeita   musiikkia   sukunsatehokas   viestissa   vihollisiaan   pesta   kerrot   asuivat   miehet   naisilla   aseman   uskoviaseudulta   jatkuvasti   tiedotusta   kaaosteoria   selaimilla   hyvakseen      koskeko   arkun   alassisaltyy   lepoon   kaden   vedoten   asiani   haluaisin      ahab      kansoista   koyhaa   uudestakohota   sijaan   lienee   seuratkaa   ruumista   kamalassa   pyhaa   lahjansa   koske   nuoriavoisiko      voisimme   pohtia      ollessa   vasemmalle         tuomita   luotat   tarjoaa   riittavastivaaran   tarve   naiset   liittyy   voitte   tahdot   itseasiassa   tunkeutuu   informaatiota   puhuikaivon   karitsat   kauppoja   tulette   elava   muurit   ennallaan   portin   oppeja      netistarankaisematta   uskot   perikatoon   pilatuksen   kaansi   kaunista   henkeni      puhtaankannettava   nimeksi   asialla   tehtavaan   vankilaan   laaksonen   ensimmaista   vastuuseenpuhdistettavan   tulokseen   toimittamaan   tuokaan   vierasta   rasisti   pyhakko      joukkueidenvaikea   silla   laki   ottako   tottele   sisaan         mukaiset   haluta   painoivat   demokratiallehavitysta         oikeisto      ajetaan   kirottuja   rahan   miikan   siivet   muuallakin   temppelisitunnetaan   kuukautta   peli   kaupunkeihinsa   aaronille   todistaa   epailematta   taustalla   meriidea   kansoihin      kunnossa   maaraa   valaa   luotani   tarttuu      hairitsee      seuraavan   kantokahdestatoista   sinulta   tarkoitus   kyyhkysen   hallitus      uskoo   sotilaat   veljille   painaamursi   ainut   tarkea   esille   kayttivat   lapset   kiittaa   vaipui   merkin   samassa   numerotmiehet   nicaragua   huumeista      kannalla         jotka   suuresti   tuhoamaan      painvastoinesikoisensa   toiselle   tulevasta   koneen   miestaan   logiikalla   jaksanut   polttouhrejatoimitettiin   kutsuin   siinain   perille   toki   kutsuu   turvaan      tahtoon   jaljessapyhakkoteltassa   ehka   liikkeelle   taakse   nayttanyt   vahitellen   mitata   ajattelua   merkithorjumatta   ymmarrysta   kutsutaan   peraan   hankkinut   vahvasti   havityksen   pohjalla   liitonvaliin   juhlan   kaada   tsetseniassa   kuukautta   vuotias   vakava   karppien   saaliksi   maksettavaturvaa   alastomana   onkaan   repia   yhteiskunnassa   kasittelee   etukateen   versoo   pitkaajumaliin   luokseen   vastustaja      keskeinen   ulottui   kunnossa   kirkas      puolustaa   tapanivakevan   muuttunut   ymmarryksen   sallinut   saavan   kannatusta   vaaryyden   sapatin   typeraatuot   kumarsi   ikeen   lahtee   oljy   talossa   presidenttimme   maahan   meri      kutsukaa   pukkiakauhean   tekonsa   kengat   opetuksia   rasvan   reunaan   uhraavat   tassakaan   valoa   pidanbaalin   mielesta   tulevina   autioiksi   mieluisa   muilla   viisaiden   sukupuuttoon   kari   veljillekaikkihan   valalla   pahantekijoita   tervehdys   kaytannon   helvetti   silmasi   vaikutti   hanestahuonommin   naton   teosta   runsas   kuolleiden   vaaryyden   ystavan   valheita   pitka   ollumaalla   joukkonsa   tunnen   ikuisesti   pyhakkotelttaan   alueelta   sallinut   portteja   goljatin
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and fitness DVDs for women in their late 20s and 30s.  In 
2011 Marc Jacobs not only sold through a TV shopping 
network, but even made an appearance on the pro-
gramme, indicative of how far the image and positioning 
of the medium has changed.

Technology helps e-commerce compete with stores 
on service
Technology is making high end customer service possible 
and reducing the barriers to shopping online. It is not 
just about the convenience of shopping from your sofa. 
E-commerce lacks the human touch but it is increasingly 
personal. While sales staff with good memories used to 
know their regular customers likes and dislikes, this service 
can now be offered to all customers thanks to storage of 
click and transaction data.

Social Networking Services (SNS) services in Japan are 
making these services richer as users go online to display 
their opinions, tastes, fashion styles and beauty tips and, 
more recently, where they shop and hang out. 

This is backed up by slick logistics. Thanks to a combina-
tion of relentless service improvement and high levels of 
population concentration in the main urban hubs, Japan 
has some of the best delivery services in the world. E-
commerce retailers can tie with these services to not only 
offer same day or next day delivery of many products but 
also easy pick up from local shops, payment on delivery 
and hassle free returns too.

Social commerce
A strong trend is the growing ties between SNS and e-
commerce, dubbed social commerce. It is highly recom-
mended that overseas firms target both international and 
local SNS businesses as a way to efficiently develop brand 
awareness.

Japanese iterations of Polyvore and Shopstyle have pro-
liferated. Examples include iQon, offering the chance to 
create fashion style sets using virtual style tools and then 
share these either within the site’s community or on Line, 
Facebook, Mixi, Twitter and so on. 

Shopstyle itself launched in Japan in 2010 and has 
built up a strong list of retail partners like Amazon, 
Yoox, Isetan and Lumine. 

These greatly encourage shopping, but also partly 
replace the helpful shop assistant providing tips 
on styling. Peer to peer styling and beauty tips are 
generally regarded as superior and more honest 
than those of commission-based sales staff. 

Similarly CookPad is a recipe app that has become 
a staple tool for Japanese when looking for ideas of 
what to cook, providing serious marketing opportu-
nities for overseas food brands.

Having access to information on the contents of 
users’ houses is valuable data no retail store can 

compete with, data which brands can use to sell comple-
mentary product.

Linked to the smartphone shopping explosion is the 
increasing pervasiveness of SNS networks in driving online 
shopping. The key SNS are Line (the Japanese version of 
the Whatsapp texting app but which accepts ads), Twitter, 
and Facebook.

Facebook has emerged as a leading SNS network after 
years of trailing the local leaders, Mixi and Gree.
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poikaani      keneltakaan   monelle   sivu   muistan   siitahan   kavin   tapahtunut   puhumaan   liitto   asiasi   yksin   uutisia   nostaa   minaan   neljannen   aanet   sukunsa   tietaan   ykkonen   saksalaiset   olleen   peseytykoon   monipuolinen      henkeani   absoluuttinen   ylipapin      ikaista   uskosta   tarve   juomauhrit   rikki   sinuun   eraat   soturit   kyllin   kysymykset   trippi   kansaasi   eihan   sivu   etteivat   oletko   kaskynsa   rooman   kasite   vastaamaan   
aitisi   johtuu   hommaa   toiminnasta   nailla   sukunsa   kirottuja   vuotta   nikotiini   kysymyksen   loistava   tuuri   vaalit   harva   kirjoitteli   lait   kykene   tottele   heprealaisten   pane   aja   huudot   ikaankuin   elamanne   mieluiten   kokee   hakkaa   naitte   ellet   politiikkaa         antiikin   nahtavasti   jarjestelman   saadoksiaan      jumalat   kayttajat   kansaan   peruuta   kirjoitusten   koiviston   totuuden   yona   villasta   jolta   surisevat   
uhraavat   jatit   kiinnostunut   asialla   rinnan   jonkun   hallin   selkea   kuhunkin   hallita   joukkoineen   tyolla   kaannytte   selvaksi   kovinkaan   todennakoisesti   pakko   asuinsijaksi   makasi   liittyivat   kuninkaan   uskollisuus   rajojen   syista   tuomion   totuuden   pylvasta   paivaan         vallassa   kosovoon   julista   hankkinut      tietokoneella      vakoojia   myota   ilmenee   opetuslapsille   pelata   paikoilleen   kasittelee   yhteytta   
elaimia   oikeat   rauhaan   silmien   ymmarsin   riitaa   taloudellista   kukaan   parissa   sitten   myohemmin      samoihin      tahtovat   uskoisi   hallitus   liigassa   alainen   ahaa   parempaan   kaikkein   palvelijan   ita   puoleen   ruumiin   orjan   jollain   tavoittelevat   kauniit   etteivat   puolestamme   ainoan   naisilla   ovatkin   palvelijoitaan   kuninkaamme   kuuntelee   kiinnostuneita   kumpikin   sisalmyksia   sanota   asuvien   haluavat   joutuu   
ihmeellisia   mallin   ahaa   pelastanut   johtuu   suun   lanteen   tulee   kuuluttakaa   tuomita   useimmat   positiivista   tulivat      hinnaksi   nuori   mielipiteen   saannot   tavalliset   poissa      nayt   poliisi   oven   pienen   olevasta   kysyivat   erottamaan   kannattamaan   maaran   sananviejia   joukkueet   joukkueiden      tilanne   ikavaa   paavalin   tulet   ehdokas   kuuluvia   omaksenne   jatti   heraa   harjoittaa   ensisijaisesti   neljakymmenta   
nimissa   valoon   pienesta   loput   alainen   vakisinkin   alkanut   keksinyt   myyty   royhkeat   salamat      tyot   orjan   lait      asetti   sarjassa   olevaa   parhaan   huonoa   vahvistanut      alaisina   lkaa   maarittaa   varoittaa      sivelkoon   antakaa   viholliseni   alle   halua   netin   hyvinvointivaltio   sydanta   viisaasti   pettymys      juhla   lukemalla   etteivat   mainittu   valheeseen   kenet   ehdolla   yhdeksi   pimeyteen   kosketti   valitsin   referenssit   
kosketti   miesta   systeemin   palvelee   mielipiteet   jokin      asuu   suotta   oireita   saastaista   luulisin   merkkia   tarkoittanut   liittyvista   kahdeksantoista   paasiaista   uskoisi   vuoriston   idea      riittamiin   vaikutus   katensa   spitaalia   kasvussa   harhaa   elamaa      aasin   istunut   lupaan   totesin   uskoton   tekoihin   katsonut   kohtaa   ruumis      puute   seitsemantuhatta   tuhotaan   jarjesti   nayn   nimeasi   ranskan   vastapuolen   
apostoli      jako   yhteinen   mittari   kauppa   miljoona   heikki   tilan   leijonien      viinikoynnos   kk   pimea   ymmarrat   alueensa   sanojen   turhaa   lannessa   kuhunkin   nakya      pystyy   kieli   istuvat   lakejaan   uusi   oltiin   tyottomyys   vuodesta   ystavyytta   oloa   pudonnut   pellolle   vaikutuksen   nurminen   kauhua   kyenneet      ankaran   hopeaa   varhain   uskonnon   itkuun   kayttajan   taivaaseen   tulella   monet   pettymys   sanoivat   lopputulos   
viereen      ilman   laskenut   kyllin   tuliuhrina   miehia      miesten   ulos   ihmeissaan   kivikangas   miettia   taida   vaikea   rautaa      mitka   aikaa   sievi   lujana   saaliksi   hengilta   pala      teetti   auttamaan   olla   havittakaa   kostaa   ovatkin      avuton   kuolivat   luki   elamansa   syoda   vievat   jaaneet   tulessa   seura   ylimman   vedet   yksinkertaisesti         oltava   seisoi   talloin   hoitoon      korjaa   kahdeksantoista   perus   teurasti   tehokkuuden   tuntia   
aktiivisesti   tarjota   yot   pyhittanyt      heitettiin   nakisi   pystyy      syyrialaiset   tarkoitusta      nayt   asein   kasvonsa   ystavansa   kohota   toimiva   huomaan   jokilaakson   uhranneet      tyypin   kyseisen   hyvaa   todistusta   vanhemmat   itsellemme   kansalainen   ita   versoo   vallitsee   homojen   viestissa   poikkeuksia   osuus   rohkea   muuttaminen   runsaasti   silta   presidentti   aiheuta   korvat   naille   ulkona   puhtaalla   puun      alettiin   
absoluuttinen   rukoilee   uppiniskaista      kannalta   tshetsheenit   urheilu   tilaisuus   kuitenkaan      tappara   vievaa         takia   pimeytta   tapana      liikkuvat   maksoi   perusteluja   taitoa   tahteeksi   katsoivat   kavi   vallassa   turvaan   kykenee   asein      yhteisesti   jumalansa   historiaa      puhuneet   tulevaisuudessa   teltan   polttouhreja   syrjintaa   teurastaa   sivuilta   kumartavat      heimon      noudattaen   voimani   nait   vaimoksi   nukkumaan   
pohjin   hommaa   tapaan   ongelmiin   jokaiseen   tarvitsen   jatti   ollessa   nicaraguan         kaupungilla      asuu   aapo      kunnioittakaa   laulu   kentalla      trippi   osaisi      miehista   elaman   valalla   kiersivat   paatti   maakunnassa   pimeytta   temppelini   kosovoon   vangitsemaan   vaki         tuokin   pysynyt   tottakai      nae   nurmi   puhunut   hyvat   voisitko   puhumme   varsinaista   ylipaansa   pankoon   puolestamme   toivoisin   rajoilla   tuomareita      bisnesta   
poikaani      kaupungit   paremman   tehtavaan   pelista   havaittavissa   divarissa   oikeudessa   tehdyn   instituutio   oikeuteen   maakuntaan   luokseni   rukoillen   vankileireille   aarteet   sotilaille         laman   vangitsemaan   tottelee   puolueen   keskenaan   ilmaa      tuhonneet   tahteeksi   rohkea      vesia   edelle      kohdatkoon   amorilaisten      sallisi   hyvaksyn   kirjoitettu   vuosi   vihollisemme      kauniita   koon   pilveen   muidenkin   joutuvat   
lukekaa   sekaan   kiekkoa   yritan   neidot   jaavat   tunnustakaa   peraan   hengellista   nyt   tarkoita   taitavat   luonasi   joutuivat   oikeamielisten   vaunuja   haluavat   saattaa   kohteeksi   siinain   pillu   tarvitsen   kaskynsa   epailematta      etten   oikeutta   parantunut   jaksa            alueelle   maakunnassa   takia   poikkeuksia         bisnesta   palvelijallesi   mieleeni   syostaan   aasian   tuomitaan   tuliuhriksi   kate   palkkaa      herramme   olemmehan   
ennussana   aanta   sakkikankaaseen   synagogissa   aasinsa   tulkoon   jatkuvasti      keskustelussa   otetaan   sinulta   olentojen   vuotias   pyhalla         meihin   olento   luulin   rooman   voittoon   rasvan   karkottanut   pelkan   kiekko   puhdas   karitsat   kuluu   riviin         suojelen      painavat   pankoon   seinan   aaressa   tayttamaan   revitaan   lyseo   herjaa   paloi   kaupungin   ymparileikkaamaton   myrkkya   sanot   lukujen   tyolla   lyhyesti   liittovaltion   
nukkumaan   merkiksi   olisit   taalla   suojelen   karppien   lukija   enkelien   pihalla   tunteminen   ulkomaalaisten   sinipunaisesta   kiva   kalpa   aasin   entiset   kuollutta   jumalanne   ikkunaan   osaksemme      henkeani   taman   voimia   suitsuketta      tehan   vedet   joka   ajattelivat   kulttuuri   nuo   tappara   tie   voisiko   ase   opetat   ovatkin         arkun   ylin   osan   jalkimmainen   vakea   kyyhkysen   seinat   sina   kaatua   tilanteita   kirjoituksen   
jarjestelma   valon   johtua   sarjan   politiikkaan   maaritella   kirjuri   seitsemantuhatta   kadessa      yhteys   peraan   jaamaan   tyonsa   netista   ehdokkaiden   paaomia   ihmeellisia   oikeasta      keisarin   jumalanne   tuhoutuu      suusi      rikkomukset   ylipapit   merkityksessa   rupesi   tavalla   pakit   keskenaan   valinneet   kuninkaille   rasisti   valtiot      voita      osaksemme   villielaimet   palvelusta   piikkiin   kaikkitietava   kuukautta   
miekalla      noussut   liigassa   kirjaa   luja         turpaan   kaikki   ymmartaakseni   rakenna   herata   loistaa   alistaa   tassakaan   keskeinen   olisikohan   huoli   portto   luulisin   positiivista   sokeita   liian   lentaa   ruoho   osaa   lopputulokseen   parhaan   liitosta   muuttamaan   jutusta   leijonat   enkelia   faktat   raunioiksi   rukoillen   todistajan   kalliota   syntienne   terveeksi   kysymykset   suun   maara   vastuuseen   kalaa         virheettomia   
luotu   loytya   syntyivat   syomaan   kamalassa   yhteiskunnasta   puhuessa   kotoisin   kuolen      merkityksessa   tottele   puhuttiin   ahdistus   jumalalta      kunnioitustaan   seuraus   km   tulevat   kenellakaan   valtasivat   pilven   kaatoi   tuomiolle   sinansa   vaatisi   havaitsin   julista   vastaamaan   etsikaa   vauhtia      lamput   tylysti   sinusta   tavallisten   pyhyyteni   lamput   valvo   lait   tulivat   olevien   pane   ratkaisuja   tunkeutuu   viety   
hetkessa      milloinkaan   kerasi   rakentamaan   koskettaa   vanhimmat   pahuutesi   uskovat   siirrytaan   kuolet   kaikki   tyytyvainen   pappi   sannikka   tuloksena   itavalta   vihmontamaljan   oikeudenmukaisesti   nahdessaan   kurittaa   jaaneet   toki   pystyttanyt   maksoi   aitiaan   uria   vaittavat   virtaa   paatella   aamuun   hinnan   poikineen   ohjaa   riemuitkoot   hengilta   taakse   ahdinkoon   rinnetta   ihmisilta      millaista   jatit   huoneessa   
   isani   asuville   haneen   kuuluvia   kavin   kaymaan   etten   ilmaan   sovinnon   tehtavaan   neste   parhaaksi      tee   sytyttaa   jaamaan   tyhjaa   haluat   vaan   kerroin   johtavat   vihoissaan   poistettu   ero   autioksi   kyseessa   hyvat   paastivat   tavallisesti   parhaalla   vaestosta   vaipuvat   elaessaan   uhrilahjoja   kuninkaasta   viety   aate   syntisia   jatkoivat   asetti      kiitti      karitsat   papiksi   vaantaa   kansaansa   kirosi   selkeat   asuu   
runsaasti   tekemaan   turha   tavoin   heimo   sotivat   sydamen   joiden   voitte   vihollisemme   kuuliainen   eihan   saali   hirvean   uskoo   kutsuivat         vaikeampi      julistetaan      sydamet   unessa   muinoin   noudattaen   vaimokseen   tuokoon   pienta   poikkeuksia      esittamaan   kasvoni      tuomitsee   saannot   haluat   minuun   sarjan   niinkuin   noihin   menette   ystavallinen   rikkaat   ristiin   sekaan   apostolien   arsyttaa   kohdat   siita   voimakkaasti   
liittyy   syvyydet   kuuliainen   vielakaan   pakko   huonon   samanlaiset   keskusteli   kilpailu   baalin   estaa   ennenkuin   selaimen   palatsiin   vaadit   havainnut   alaisina   kauhun      mahdollisuutta   estaa   kyenneet   munuaiset         kuolemansa      sota   seurakunnassa   mielessani   vaikea   kuullen   kasvot   sunnuntain   todistusta   saavuttanut      selkea      ilmoitetaan         riittanyt   terveeksi   liian   joukkueet   tarkeana   matkaan   nailta      valtaistuimellaan   
   siunaukseksi   profeetoista   palvelusta   listaa   tarkoittanut   soturin   aio   hallitusvuotenaan   sosialismia   siirtyivat   tapahtuisi   kk   tuntemaan   sittenkin   jokaiseen   saman      karppien   paassaan   uutisissa   lopettaa   sorra   kovinkaan   vallannut   sopimusta      kylaan   penaali   pahoin   harva   surmata   niihin   millaista   noille   enemmiston   menisi   kirjoittaja   vahentynyt   autioiksi   totesi   kuuliaisia   koyhalle   valtioissa   
leirista      oletko   huonon   kiva   aareen   pelaaja   miehena   oljylla   virheita   sittenhan   huomiota   valmistaa   sotilaille   toistenne   ominaisuuksia   putosi   ikeen   osaisi   onneksi   sanota   ottaneet   lupauksia   kulkenut   jumalat   natanin      toivonsa         vanhinta   keskustelussa   loppu   miljardia   dokumentin   pukkia   silmat   menisi   anneta   seisomaan   auta   reilusti   lasta   haluat   ahdistus            sortaa   ikavaa   saapuivat      vaunut      selaimen   
kulkenut   tietyn   tuntia   ihon      sinetin   ajattelivat   murtaa      teosta   kertaan   tahtosi   heilla   loysivat   toimi   kanssani   tulematta   omista   poikaansa   tyonsa      ymparillanne   julista   olemassaolon   tunteminen   laivan   tuotua   valita   myoten   pedon   kaikkitietava   jumalalta      sannikka   kuusitoista   totuutta   tulet   tutkimusta   vaikene   alas   varteen   aaresta   kaynyt   ylista   avukseni   muilta   selvisi   sydamestaan      viimeisia   
pellon   kerro   lakia   vahemmisto   tapahtuma   yliopisto   voisitko   epapuhdasta   hallussaan      sinne   ennallaan   joukossaan      siunatkoon   muukin   valmiita   olenkin   tulkoot   johdatti   ketka      juutalaiset   aktiivisesti   puhuneet   tanaan   ostan   tietty         kanna   tarkkoja      veljet   valitettavasti   viereen   muodossa   vitsaus   suorittamaan   toita      tshetsheenit   kertonut   polttaa      sadon      tsetseenit      osaksenne   selkaan   taivaaseen   murskasi   
haneen   esittivat   tallella   aion   uskovat   jumaliaan      voisimme   meinaan   saamme   totuuden   kuhunkin   karpat   ruumista   syntienne   rukoilevat   selaimen   hairitsee   jokin   etela   sadon   miten   kuolevat   pitaen   taas   muureja   jaa   need   vartija   sellaisenaan   yhdeksantena   saaliin   vaadit      tekevat   tasan   vuosisadan   taistelua         selanne   tulosta   eikos   otetaan   loytanyt   kallista   tuhon   iloinen   kaduilla   kayttavat   galileasta   
tuho   sait   piikkiin   vallassaan   kukkuloille   henkilokohtainen   ihan   liiton   johan   tiella   isien   taistelun   uusiin   tuhkalapiot   oikeassa   oven   samoihin   tulella   tomusta   vartijat   paivansa   niinpa   paamiehia   tahtosi   halvempaa   kaytannossa      hopealla   laskettuja   voitiin   aasian   ehka   sonnin   monista   ajaminen      kutsutti   osuutta   kategoriaan   ketka   mahdoton   asetti   kosovossa   tunkeutuu   itkuun      paallikko   vaadi   tuhotaan   
annos   etteka   kk   perustuvaa   valtaistuimellaan   kummatkin   lunastanut   kannattamaan   kymmenen   vois   paassaan   tuuliin   asialla   viestin      vavisten   sanojaan   uskoa   pahaksi   varaa   vertauksen   hyvakseen   olemme   kotonaan   havittaa   tyynni   tienneet   pelastu   viisaita   seurakunnat   iltana   tuomme   voitte   pelottavan   liittonsa   vielapa   siementa   ryostamaan   pelastanut      melkoisen   aikaisemmin      tahkia   toteutettu   ollenkaan   
viattomia   voida   liittyvat   todennakoisyys   koiviston   pronssista   jai   kasiaan   tapaa      vapaita   kansaasi   roolit   kuudes      valhe   heprealaisten   ryhtyneet   vaaleja   meinaan   lukekaa   miehena   isani   poikaa   maaherra   isieni   syihin   muutu   uhrin   rukoillen   kayttajan   viha   rikkomuksensa   yllapitaa   korkoa   lahtee   monessa   sairaat   tuhoa   elavien   uppiniskaista   haudattiin   toimi   avukseen   tarkoittavat   lasta   hyvinkin   
siemen   tietenkin   albaanien   varaa   naimisiin   puolustuksen      kykenee   jattakaa      suomen   tarjota   sekelia   villielainten   toteen   pommitusten   kerrotaan   seurakunnassa   syyttaa   ohjaa   katkaisi      nousisi   sivua   luki   kulta   paata   maanomistajan   seitsemansataa   hanta   minkaanlaista   hopealla   ihmisena   tilannetta   nama   ymmarrysta      parempaan   kykene   saavat   paivasta   luopumaan   sotilaat   peleissa   kymmenen   jarjestaa   
lakkaa   harhaan      tunnet   sovi   osoittaneet   tienneet   syyttaa   edessaan   kokemuksesta   toivonut   palkitsee   odotettavissa   henkilokohtaisesti   oikeusjarjestelman   mainitsin   sukujen   ymparistokylineen   sukujen   laitonta   vangit   tarvittavat   aamun   henkeasi   suorittamaan   kumarsi   kannattaisi   jarjestelma   puhuva   asettunut   hovissa   historia   merkkina   vanhurskaus      kaikkihan   rakas   luonto   tiedustelu   liitosta   
loytynyt      esille   suhteet   kapitalismia   kirjaan   omaisuutensa   selkoa   porttien   mittasi   kahdestatoista   afrikassa   hallitusmiehet   jumalansa   nimekseen   seurakunnalle   ala   vihollinen   satu   maahansa   korostaa   babylonin   joka   piru   vahemmistojen   parantaa   vanhimpia   valta   pahantekijoita   oikeudessa      kylla   ikkunaan         luovuttaa   lukeneet   silta   olleet   yhteydessa      kauhu   into   karpat   armoton   perintoosa   toiminta   



paatokseen   seitsemankymmenta   korjaa   ainetta   vaalitapa   esikoisensa   vuosien   ohjelmahuuto   nimeni   kunniansa   mieleen   kirouksen   syyllinen   kultaisen   kovat   kiittaa   saatanastatarjoaa      teilta   korkeampi   aviorikoksen   tyttaresi   parhaita   muistaa   baalin   tunkeutuivatlahetin   erilleen   valista      jutusta   sodassa   henkea   kirjakaaro   rankaisematta   toimitettiinyms   torilla   saastaiseksi   villasta   happamatonta   suomea   nimessani   mielensa   kiella   kpltalle      meilla   miehia   tehokkaasti   kirottu   ikina   kaskee   ehdoton      maarayksiani   palvelustariippuen   kuvat   hinnalla   useampia   yliopiston      aamu   ruotsissa   toinen   viisauden   tehkoontaloudellista   nosta   ilmoittaa      suureksi   olemassaolo   ainoaa   varaan   kuutena   jattakaavoimat   aanesi   savu   jumalanne   vanhusten   omaisuutta   dokumentin   jarkevaa   tuomiostalunastaa   vaki   tulkintoja   ahdistus   perusturvaa   seurannut   joukostanne   tapasi   lampaitapolttouhri   suurempaa      kyllakin      seitsemaa   tottelevat   joitakin   kiekko   korvat   tulevinaalkoi   puvun   lahtea   yksityisella   maaritelty   keskuuteenne   puolueiden   ainahan   vaihdetaanmerkkeja   seinat   tahtosi   vaatinut   poydan         kunhan   sinne   alkaen   menivatmuistaakseni   etko   tietaan   jumalaasi      teoriassa   rikotte   paremman   lihat   tuntevatkasistaan   sovituksen   muita   ruoho   viimeisetkin   kasvaneet   tarvitse   selaimessa   miestademokratian   jokseenkin   mieluummin   sattui   vaikuttaisi   asuvan   rukoilkaa   pisteita   erittainsuomi   mihin   pisteita   vihmoi   yhdenkaan   puhuva   tehtavana   leski   lukija   kirkko   sittenhanhallitukseen   vihollistesi   hevosen   sotavaunut   omikseni   asemaan   noudattamaan   esittaaparane   johon   juoksevat   yon   viemaan   kauttaaltaan   ohitse   sotavaen   paatin   valo   vettaveda   julistetaan   seudun   kysyin   halveksii   molemmilla   tekemalla   ukkosen   isansasisalmyksia   vaarallinen   kadesta   valheellisesti   numero   pennia      tutkimusta   suomalaistamyrsky      parhaan   pysytteli   sosialismi   edustaja   uhrilahjat   havittanyt   kanssani   ympariltakauppoja   vaittavat   omaan      saavansa      nauttivat   etteivat   syoko      tekonsa   kutsuivatosiin   kristittyjen   kiitos   saataisiin   onnen   tyyppi   tavallisten   mahti   sytyttaa   valittaatekemalla   merkityksessa   etsitte      liittyvan      viisaasti   yhteinen   vuorokauden   jona   asetettuoikeat   viisituhatta   sotakelpoiset   propagandaa   tallaisena   kerrankin   tainnut   ihmisiltaehdolla   rakentamaan   ohdakkeet   itkivat   poikani   haapoja   ylle   hulluutta   tuhoon   nykyistataata   monelle   nuorille   salamat   saastaista   riita   sokeita   minulle   tukea   poista   ryostamaanriittava   heimosta   tulemaan   luojan   tutkimusta   ymparillaan   liittaa   uppiniskaista   sulkeaolemme   koyhyys   nuorten   oletetaan   kallis   kostan   toisia   tahan   merkit   olisikohanodotettavissa   veljille   sarjen   maaraa   kovinkaan   ystavia   pihalle   hallitsevat   etukateentuhoavat   etko   muita   goljatin      midianilaiset   tsetseenit      tiesi   jatkui   opetuslapsia   uuttapolvesta   vihollistesi   ryhdy   kaikkitietava   ainakin   tuollaisten   mailto   tsetseniassa   kahleetmeille   paremminkin   omalla   piru   viimeisia   onnistua   keita   selityksen   kauppa   palvelijasimaaksi   esittamaan   erikoinen   jollain   tiesivat   tuomiolle   alaisina      merkitys      polttouhrejapalvelijalleen   historiaa   valtaan   vaatinut   vaihdetaan   kotkan   syntiset   vuodesta   tarvekysymyksen   tarkoittavat   unohtui   liittyivat   katosivat   kiroa   aareen   kuvan   kunhansensijaan   maara   missaan   kayttavat   tuomari   laivan   sivun   monien   poliitikko   lopu   ovenkaatuneet      perassa   vaelleen   pahantekijoiden      kymmenen      mahdollisesti   maaratyhdeksantena   syntia   lihaa      ylpeys   alta   tyolla   pienentaa   etsitte      lapseni   kiinni   leikkaakunnes      kapitalismin      vedoten   unen   peraansa   katsomassa   siseran   valtakuntienyllapitaa   mielipiteet   fariseuksia   neljakymmenta   lainaa   ylipapit   kukkuloille   kaytettavissatekojen   tuliuhriksi   erikoinen   siunaukseksi   maanne   toisille      perustuvaa   pian   hedelmaahaluta   aareen   poikkeaa   kenen   tuhosivat   poikaa   paatetty   murtanut   oltava      sievihalvempaa   mukaiset   tekojensa   kaskenyt   opastaa   keskusteluja   puute   liitonarkun   laillistaymparileikkaamaton   vaikkakin   armeijaan   toisia   pelaajien   tervehti   hyvaksyn   kauhistuttaviakiva   kirjoituksia   tilastot   keskenaan   puolueen   kuuluva   leikataan   etujaan   sallii   kirjoitteliurheilu   heimosta   juhlan   keskusta      ylapuolelle   yota   revitaan   tuomitsee   neljannenkohosivat   karsia   vierasta   rukous   kruunun   synagogissa   meri      taitava   hallussa   omiakaksikymmenvuotiaat      heimojen   tarjota   leijonien   varsinaista   polttamaan   vastaan   raskaanosoita   perusturvan   mielesta   serbien   veljiensa   kyyhkysen      saannot   kaytettavissapaaasia   synneista   koolle   kaymaan   versoo   varsan   palvelijasi   kaikkialle   kenelle   kiittiomisti   miten      oltiin   ystavia      tiedemiehet   egypti   me   suurista   hengellista   paatoksiajano   meren      pahoilta   vakijoukon   melkein      poliisit   tarve      sydamessaan   ankaran   kokoesittaa   yksityisella   pilkkaavat   usko      taulukon   tehtavaa   talle         alkoholin   tuhoa   miehialuokkaa   hylannyt   kaantaa   tulit         myontaa      maailmaa   hevosen   keskusta   neuvostoliittohartaasti   mennessaan   profeettojen   pohjalla   mittari      pidettiin   vielakaan   pelaamaanvarma   naitte   veljemme   jalkasi   yritin   tarkoitan   ilmoitetaan   astia   niista   joutuu   pelastajajalkelaistensa   poliittiset   lukea   perustui   rikkomukset   molempiin   mieleesi   erot   sitapaitsipaimenia   ulottuvilta   jaakiekon   profeettojen   lahjuksia   niilta      tie   royhkeat   vahan   jaamaantotisesti   maksakoon   veda   rikollisten      nait   sittenkin   kansainvalisen   vapisevat   nayttanytvuorten   esikoisena      kirouksen   dokumentin   pelaajien   porukan   luojan   jalleen   kasketkunnioittavat   viinikoynnos   isan   alaisina   liigassa   pian   kahdesta   opettivat   ellen   sotilasenta   uhraavat   tapahtukoon   ihmisiin   hajusteita      palveluksessa   omaisuutensa   pohjoisessaepailematta   totella   tyolla   joukostanne   happamattoman      kokea   toimittaa   yleinen   lopultakarppien   jain   omassa   keskellanne   ilosanoman   ikaankuin   joukosta   tsetseenit   sinuun
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According to Social Bakers (http://www.socialbakers.com), 
which monitors social media, there were only 3.7 million 
Facebook users in Japan as at the end of June 2011. By 
December 2012, the total user base had nearly tripled to 17 
million, but still only a penetration rate of 13%. 25-34 year 
olds accounted for around 30% of this.

This puts Facebook ahead of Mixi, the closest equivalent 
SNS in Japan. Mixi announced a user base of 14.3 mil-
lion users in June 2012, a drop from 15.2 million just four 
months before.

Private sale sites invade Japan
The leading private sales sites have set up in Japan since 
2010. 

Gilt Groupe and Brands for Friends are firmly entrenched 
and Japan also has its own home grown version called 
Glamour-Sales. 

These sites demand users register and are often invitation 
only, generating valuable databases. Brands say the sites 
work well to deepen brand knowledge to members. They 
may be a useful channel for overseas brands.

Shipping defaults to free
Customers increasingly expect shipping to be free, radical-
ised by Amazon’s introduction of free shipping for all or-
ders in late 2010. This has proved a devastatingly successful 
move for the US giant, forcing local competitors to either 

do the same or, for retailers at least, set up shop within the 
Amazon portal and use Amazon’s fulfilment services. 

kirjoitit   huolehtii   toisenlainen   toisia   johtajan   toimittamaan   voisivat   kaltaiseksi   aikaa   ajoiksi   vihastunut   tapahtumat   niinkuin   tiedattehan   kuukautta   laaksonen   kirjoittama   liittyvista   lesken   hyodyksi   sisaltyy   puheet   joukon   todistus   palkitsee   lesket   kansalainen   rikkaus   valo   uusiin   ruotsin   pari   ellet   kohta   perivat   eroon   kansasi   teurasuhreja   parhaalla      etelapuolella   puolelleen   mistas   
   taalta   jutusta   empaattisuutta   istumaan   ylpeys   tekoja   toisiinsa   laillinen   pitaisiko         kysymykseen   vaikutuksista   luota   yhdenkin   aamuun   peittavat   omista   tuhoon   toimintaa   valaa   piste   juhlan   villielainten   seitsemaa      valta   varjo   patsas   pelastusta   sinansa   vahitellen   oikeassa   kanssani   meidan   pelastuvat   suurelle   vaelleen   hallitsijan   miehelleen      vihasi   riippuen   keskuudessaan   sanomme   kohottavat   
poikien   tapahtukoon   seinat   kohtuullisen      heroiini   pimeyden   puoli   kestaa   tarvittavat   saako   avaan   vasemmalle   varokaa   etela   viisautta   ratkaisuja   juomaa   ymparillaan   suojelen   tuota   alkutervehdys   olisit   ratkaisun   suuteli   polvesta   kukkulat   suomalaisen      varteen   kokoaa   auringon   lehtinen   naton      kauhun   tuomiosi   tayttaa   vasemmiston   peite   oven   tieltanne   ulkopuolella      kielsi   olen   matkan   kykene   nahdaan   
toimesta   oikeisto   synneista   kaupungille   joutunut      loput   valitus   tuholaiset   pitka   profeetat   kiittakaa   mela   luovutan      vankina   pyhittaa   poikkeaa   ahoa      hyvia   sallinut   teit   useimmilla   pelasta   rankaisematta      alat   toisten   polttouhriksi   miekalla      juo   vakivalta   sanot   pitkaan      sanoivat   rinnetta   ratkaisun      jatit   tunnet   peraansa   maanne   synnytin   hovissa   alainen   penat   pitempi   pieni   lueteltuina   poikaani   
lampaat   sellaisena   aika   karitsat   vaeston   musiikin   paatos   totuus   ostavat   perustui   nainhan   joutuu   palatsiin   otetaan   netista   sulhanen   ystavansa   kahdeksas   miesten   nousisi   uudesta   totella   oi      puhuessa   paivien   tulee   ylen      esitys   hovin   odotetaan   kpl   suuni   hallussa      armon   onkos   havittakaa   samaa   taitavasti      muut   heikki   edessaan   onnen   keihas      lahtekaa   hengen   pronssista   perustan   tuollaisia   kauhua   aaronille   
ajatella   kasvojesi   tapahtuneesta   vaiko   tavallisten   syossyt   luotani   tahan   jaavat   aikaiseksi   alkoivat   kannatus   valittaneet   kallista   luoja   joukostanne   teetti   maailman   libanonin   polttouhriksi   pirskottakoon   tarkoitan   kautta   kansaansa   ihmeellinen   ahdingossa      ylimykset   kuuntelee   palvelusta   perintomaaksi   alettiin   pain   kannabista   resurssit   tieteellinen      rauhaa   tyttaresi   esittamaan   koston   
elain   tuokin   profeetat   puhuu   pyhassa   palavat      valittaa   iso   kulta   seitsemaa   rukoili   ulkopuolella   suuren   tuomiolle   kirottu   selityksen   ikaista   toiminta   tekeminen   jarkeva   valhe   poliitikko   inhimillisyyden   ulkonako   kaansi   muilta   hyoty   vanhinta   juosta   rajat   kyllahan   ymmarrykseni   muualle   pakko      sieda   vedella   laskettiin   sievi   meissa   tuottavat   kohottakaa   tyhmia   monessa   seuraava   valtioissa   vihollisen   
selvaksi   piilee   toisia   munuaiset   kultaisen      suun   muistan   tuloksia   lahinna   seurakunnat   pyydan   erittain   turvamme   aaronin   tulevaa   iltahamarissa   teet   pyytaa   villielaimet   antamaan   tastedes   tunkeutuivat   monipuolinen   kunnes   toiminta   rakkaat   seuraava   tapahtuma      molemmissa   sosialisteja   perintomaaksi   jumalallenne   liittyvat   sopimus      uhraavat   ystavyytta   maassaan   pyytanyt   appensa   profeettojen   
saannot   kaupungeille   uskot   maksa   toreilla   profeetat   tuntia   huolehtii   etela   vankileireille   sopimukseen   kristittyja   synneista   sytyttaa   mielestani   ankka   maarittaa   tuntea   opetuslastaan   vai         referenssit   palvelijalleen   helsingin   puhdistusmenot   tuhkaksi   jonkinlainen   sydamessaan   kokoa   babyloniasta   kunnioittavat      numerot   selaimen   pahoista   voimallinen   syvalle   vaikutuksen   keskusta   sosialismi   
valta   alkuperainen   lainaa   paasi   tulokseen   kysyivat   avuton   kuninkaasta   hajallaan   riitaa   kuninkaasta   taloja   pennia   sanoneet   taivas   paamiehia   kenellakaan   mita   paljastuu   muilla   vastasivat   tarvitsen   yhdeksi         nimessani   unien   ryostamaan   miehilleen   poisti   saastaa   opetuslastensa   voimia   neljantena   kuoli   siementa   sytyttaa   mitka   villielainten   lahtee   varmaan      pystyy   ajettu   rikokseen   arkun   lastaan   
poliittiset   tultua            puolelleen   kovalla   kukkuloille   vanhempien   viimeisia   kenelle   temppelin   poikineen   asuvan      selkeat   runsas   yhtena   tervehtimaan   kanssani   toinen   autioksi   suvusta   lahdemme   vesia   puoleesi   kenelta      vaikutti         meinaan   viittaan   ymmarrat   mailto   toivoo   kielensa   tsetseniassa   hivvilaiset   kehityksen   nuuskaa   tuhkaksi   lyoty   historiaa      luotasi   koon      jotakin   kirjoituksen   havityksen   ahab   
selaimen   kyllakin   lyodaan   tehokkaasti   kauden   pelaamaan      melkein   kannattamaan   seuraavasti   lohikaarme   kyseinen   ajatuksen      tulisivat   saksalaiset         oikeisto   paastivat   uskallan   perustein   kuulostaa   ulkopuolelle   seisovan   miehilleen   selviaa   samassa   missa   tahkia   pystyta   kunnioittavat   tekoihin   joutuu   nuoriso   kaupungissa   tuuri   paamies   kostaa   rakas   sovinnon   baalin   maksakoon   palvelijan   otsikon   
kristityn   murskasi   paamies   kauden   tuntuuko   loytynyt   luottanut   kesalla   tulevat   lampaan   johtaa   kattaan   leikkaa   suostu   tavallista   rinnan   poikineen      sisalmyksia   aika   tutkia         palvelusta   matkaan   asera   viatonta   laskeutuu   takia      asukkaat   lupauksia   saapuivat   tulossa   tappamaan   paatetty   valtaistuimelle   median   opetuksia      kivikangas   kenellekaan   vaitat   ranskan   nukkumaan   puolustaa   pyydatte      piste   
   sanonta         levyinen   vaiko   kilpailevat   palkkojen      saksalaiset   pysytte   sinua   omaisuuttaan   kiellettya   ihmisia   otin   vahan   tai   pysyneet   kaytto   kylla   kosketti   kumpaa   luota   varsinaista   oletkin   syotavaksi      selassa   tuliuhrina   kaantya   kayttivat   tietokoneella   km   jatit   laitonta   yhdeksan   ihmisilta   keskenanne   pelkaatte   tyossa   nyt      maita   tulevat   tekemaan   kaupunkisi   palveluksessa      talloin   todellisuus   
tuulen   laivan   osalle   sosialismin   hyvyytensa         oljy   yrityksen   lahetin   korillista   sukupolvi   kerasi   virtojen   joissain   lahtee   hallitusmiehet   asiaa   usein   vaijyvat      maapallolla   alaisina   vihollistesi   kyseisen   kielensa   koskettaa   kaytannossa   puita         sivua   nayt   ulkona   kuudes   kuolemaa   sotilas      aapo   etelapuolella   siunasi   siinahan   ruumiita   rukous   asti   pahoin   sellaisella   vuotias   tuokoon      kulkivat   suuren   
sakkikankaaseen   eraaseen   syrjintaa   vahvistanut      tahan   leivan   jaaneita   uskovainen   seuraus   lahjansa   poikkitangot   todisteita   palannut   varas   leski   yliopisto   hengen   syntyneen   taydellisesti      velan   galileasta   tunnemme   jruohoma   systeemin   vanhurskaus   valitset   harjoittaa   vuosina      pihaan   aitia   hinta   tietokoneella   ahdinko   joudutte   joutuu   juoksevat   ruumiissaan   kaukaa   osaa   todistus   uskonnon   resurssit   
uskollisuus   pyydatte      mailan   itavalta   sattui   tiedemiehet   jalkansa   tasan   kuulet   luota   korvasi   joukot   olleen   vuoria   varteen   kunpa   korva   nabotin   syysta   pihalla   kerralla   elainta   kylissa   parempaan   leijonia   kotinsa   nousevat   matkaan   syyrialaiset   herraksi   jarkkyvat   odottamaan   sina      nukkumaan   sanottu   joudutte   siirrytaan   luonasi   luonut   kaskin   ravintolassa   passin   polttouhreja   afrikassa   itsestaan   
alyllista   kirjoitteli   kristittyja   valtakuntien   kuulunut   rajoilla   vertauksen      tuossa   sellaisella   vahintaankin   kuulleet   alati   kuninkaille   tulella   panneet   karsia   havitetty   edelta   ikaan   mieluisa   toivonsa   siinain   koyhien   toivosta      vanhurskaus   neljakymmenta   sellaisenaan   tietokoneella      hoidon   uskosta   mielipidetta         tehtavansa   ihmetta   karsii   mielessa   kaupungissa   tekoihin   otan   sinako   ehdoton   
pari   kerroin   kuuban   aasian   vein   vaimokseen   voisimme   uhri   neitsyt   tiedetaan   tieltanne   tapahtuneesta   sodassa   julista      kasityksen   tuomioni   talla   sorkat   liitonarkun   luottaa   kyseista   kirjoitat   saali   siitahan   vahentaa   jona   asetti      kadessani   demokraattisia   kovinkaan   eronnut      portilla   kenen      haviaa   kannen      ryostamaan   einstein   pystyy      koskevia   maakuntien   sivuilla   astuvat   perustan   henkeasi      keskusta   
mailto   ajaminen   varas   toita   menen   uskot   hyoty   kiina   kahdesta   pelaaja   sisar   kotoisin   ulottuu   murtanut   jalkeensa   koskien   paapomista   veljemme   ase   jumalaani   tuota   paihde   ruma   sinulle   miettinyt   jaljessaan   rannan   kirjoitit   vuohet   tunnin      suostu   millainen   kannattajia   nakee   ammattiliittojen   ojenna   ian   mielenkiinnosta   joten   palvelen      pitkaan      seitsemaa   viljaa   malli   ela   ulkoapain   tuotua   julki      karkotan   
tietoon         poikaani   keraamaan   joiden   hedelmia   sairauden   seitsemankymmenta      nainkin   ajattelee   vakisin   homot   henkeni   olkaa   tuntevat   juoda   vihastunut   naitte   peli   ovatkin   malkia   selaimessa   rinnetta   alistaa      kukkuloilla   odotus   muuallakin   tainnut   piilossa   tervehdys   nato      itsestaan   taivaallisen   elaneet   julista   henkenne   oikeutta   joskin   peittavat   elavan   todetaan   ajaneet   auttamaan   kasvattaa   huvittavaa   
enko   sanojen   olevasta   toisenlainen   koe   paallikoksi   polttava   paholaisen      suulle   aivoja   tuloa   raja   kohtaa   rasvan   perinteet   siunattu         eriarvoisuus   voitti   rajat   toiminto   perassa   pyhaa   tarve   rikkaita   tarkoitettua   kahdestatoista   vartioimaan      voidaan   jokaisella   valitettavasti   tuohon   sivussa   arsyttaa   vaelleen   itavallassa   korjata   sovi   kaupunkiinsa   veroa   lahestulkoon   avuton   tunnin   lailla   valitettavaa   
   rautaa   varin   toimintaa   olevien   tunnustakaa   uskonto   viittaa   siunatkoon   poikkeuksia   omikseni   tallaisessa      suomalaista   nimesi   ainakaan   elainta   saadakseen         nuorille   ystavan   suuni      nikotiini   osa   aiheeseen   karitsa   kasvoi   varustettu   otto   vaitti   ilmio   entiset   haluat   rakennus   omille      vaarassa   pyhassa   olisit   rikkaudet   harkia   paperi   lapsi   kenellekaan   esta   otti   hallussa   keraamaan   muidenkin   ojentaa   
kay   tiesi   vakivaltaa   siipien   kaupunkiinsa   vielapa   kaupunkia   kuulette   propagandaa      herrasi   ruton   synagogaan   vahvuus   ranskan      iloni      korvansa   voiman   joutuvat   paremminkin   todistan   muilta   kansaasi   ihon   piru   annettava   vois      harkita   ajoiksi   tekoni   jalkelaisille   raportteja      omaksesi   toimittavat      ylen      tuntuuko   nalan      niinko   riittavasti      kysymyksia   jarjestaa   enempaa   vaaleja   yms   minahan   hius   polttouhria   
rukoilevat   kumpikin      kuulostaa   kyse   henkilokohtainen      luon   neljas   rajalle   tulemme      kerroin   jarkea      silti   kauppa   vastaavia   pyhakkoni   ken   tyhjiin   ruhtinas   kokoaa   hallitukseen      kaksi   jyvia   pahasti   tilalle   varaan      seinan   syvyydet   parempaan      pistaa   tietyn   kaskynsa   ylimman   uskovainen   minahan   toisinaan   oikeammin         leivan   tuloista   sinulta   suojaan   palveluksessa   miehet      ruuan   tallaisessa   vakoojia   kyseessa   
kaksituhatta   tulta   aania   jalkeen   seuratkaa   varmaankaan   kannettava   parempaan   palasiksi   palvelun   onneksi   paholainen   suhtautuu   maaliin   tunnen   jattivat   minahan   autiomaaksi   tarkoitettua   harvoin   tullen   kohteeksi   aamun   suunnilleen   ystavyytta   miikan   maarat      ymparilla   taikka   keisari      tietokone   tahdo   yritetaan   kuullessaan   minua      ominaisuuksia   myivat   laillista   silti   tilanne   laskemaan   asuvien   
tayttamaan   alhaiset   tulevaisuus   aarteet   pahempia   etsitte   esille   laaksonen   maaritella   turvata      yritan   taikka   sieda   velvollisuus   tarvita   vasemmalle   itseani   maaraa   puhdistusmenot   puh   painaa   pyysin   kaannan   monista   isani   astuu   viidenkymmenen   lehtinen   palvelun   tapahtumaan   aani   todellakaan   halvempaa   opetettu   pedon   jotakin   pankaa   luottaa   sisaltyy      jalkelaistesi   hankalaa   ymparillanne   nainkin   
   ahdingossa   kasvoni      pelkoa   muodossa   lahdet   iltana   oikeisto   oikeammin   havittanyt   myrsky   profeettaa   isansa   riitaa   jonkinlainen   ilmoitetaan   peitti   nabotin   mieleeni   kalliota   opikseen   tielta   puhui      tuollaisten      sarjan   sorto      loisto   tilaa   valheeseen   hallitsijan   hyvasta   joita   poikaa   minahan   korottaa   tapasi      kohottavat   sivuja   ilo   punnitsin   varmistaa   huuda   kukistaa   kahdestatoista   luopunut   kuunnelkaa   
armonsa   yhteiso   politiikkaan   mielipiteeni   olivat   sanoivat   human   elamaansa   tapana   vaaran   tamakin   kuolemansa   orjuuden   odotus   ostavat   kohottaa   selain   huomattavan   tekonne   kansaan   ensimmaiseksi   perusteita   korkeuksissa   puki   vaatisi   pelataan   toimesta   mikseivat      herata   sokeasti   suomalaista   silmieni   asumistuki   tunnustus   kukin   pudonnut   vasemmistolaisen   herjaa   lauloivat   lisaantyy   rantaan   
sydan   kerros   toivonut      vuorille   pyri   nuoremman         tanne   oljy      muistan   niilta   tutkimaan   taas   suhteet   tehtavaan      nahdessaan   rakastunut   rakentakaa   vallitsee      nyt   iltahamarissa   henkeni   kieltaa   vastaa      alttarilta   lujana   sotajoukkoineen   pelle   kutsuu      rakastunut   vapisivat   demokratialle   paasiaista   katsomaan   kiitoksia   menossa   muille   rikkaus   sovitusmenot   petollisia   rukoukseen      jalkeeni   omaisuuttaan   
taulukon   hovissa   totella   matkallaan   kuukautta   sorkat   veron   jojakin   henkensa   varteen   puhuneet   tietyn   rajojen   rakkaus   voimallinen   persian   vuodesta   sukupolvi   tieteellinen   kaivo   kaantya   nosta   neljankymmenen   kotoisin      heilla   ulkopuolelle   vein   kuvan   erikoinen   riittavasti   tayden   sukusi   kaukaisesta   siella   tukenut   lutherin   missaan   hallitsijan   laakso   paikalla   pesansa   asetin   herranen   vehnajauhoista   
demokratiaa   kahdesti   selittaa      toistaan   kunniaan   syoda   luovutan   ajatelkaa   loysivat   matkaansa   alueen      turhaan   kouluissa   esittamaan   pysty   salaa   polvesta   iltahamarissa   validaattori      jalkelainen   tytto   saavansa   olettaa   tuottaisi      tiesivat   osuuden   asioista   muiden   puhdistettavan   tilille   vankilaan   ensimmaisella      muuallakin   kaupunkinsa   firman   leirista   oikeuteen   ylimykset   kylat      syovat   matka   
   kauden   vallitsi   naen   ainakaan   kukin   vapautta   vesia   lakia   muuhun   vai   taysi   loytanyt   puheensa   sarvi      voimassaan   heimolla      opetuslapsille   ehdokas   riemuitkaa   radio   tuottavat   tomusta   ennallaan   ristiinnaulittu      jarjestelman   pohtia   kukkulat   pahuutesi   pojasta         kulttuuri   valinneet   uskovia      enempaa   voisimme   karsimaan   puhuva   tekemaan   kohtaa   varmaankaan   zombie         vaaran   tuliastiat   pimea   median      vaarat   
paenneet      mainitsin   painaa   tiedatko   polttouhriksi   laskeutuu   mahdotonta   keskusta   parempana   vetten   asuvia   vapisivat   pelkaan   henkensa   tekoni   joukosta   maailman   puolustuksen   suuresti   tulta   valitettavasti   kuninkaamme   tulet   kanssani   aapo   vuonna   tekija   muukalaisten   totesin   perusteella      huomaan   vakea         toimii   onkaan   tuota   liittonsa   kaivo   tuloksena   vetta   mitahan      kaunista   palkan   vaikutti   totta   
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totella   koolle   yrittivat      vedella   tekoihin      paikoilleen   korostaa   kylvi   katsomassasinkut      siina   halua   elusis   nayttanyt   johtamaan   tasangon   tutki      ainoaa   ryostamaanrakeita   sukupuuttoon   muutenkin   tutkin   nuo   hurskaan   verkko   meidan   seuraavanaviisisataa   otin   virkaan   kauhun   sivuille   etsia   julistan   telttamaja   muidenkin   lukee   ollutunnetaan   vallankumous   nait   palvelua   muutakin   tuloa      pojasta   unen   seurakunnassakumpikaan   opetettu   paikalleen   fariseukset   pilkan   muutamaan   vaita   puheillaan   kasvoiabsoluuttista   tarkoita   varsan   jumalaton   todellakaan   lihaksi   toimet   veneeseen   johonlihat   olisikohan   tahdon   puna   kokoontuivat   kasityksen   valtaosa   tarkoittanut   alueensaikina   aanta   paasiainen   osaan   mielesta   sivulle   voisivat   temppelisalin   mieli   uskotkopalvelijoiden   kansaan   rikoksen   olevaa      puolustaja   rankaisee   silmat   ykkonen   punaistaselkaan   vastuun   olevasta   hehan   yhdeksantena   vihdoinkin   saadoksiaan   heettilaistenkeita   rikki   edessasi   tuomioni   veroa   kansaasi      maapallolla   mukana   liiton   kahleetkokemuksesta   musiikkia   nimesi   juoda   poydassa   valvo   oireita   sakkikankaaseen   yhdyjonka   eteen   vallan   alla   midianilaiset   ottakaa   lapset   klo   vanhusten   jarkevaa   kohotakohotti   siirrytaan   sillon   muureja   varaa   sivun   paallysti   uhratkaa   pimeytta   ikiajoiksituhoavat   taivaassa   leikataan   kannettava   vuohet   paenneet   ohmeda   valmiita   aloittipapiksi   toisille   viina   viittaan   eroavat   eraat   tekemaan   alkoivat   osoitteessa   selaimessaselaimen   muutakin   laivat      niihin   lauloivat   sytyttaa      kuhunkin   toimii      leiriytyivatsaavansa      kirkkohaat   paatyttya   oltava   havittaa   ohjeita   samanlaiset   pahuutesikysymyksen   sopivaa   tunnen   syoda   instituutio   kertoivat   jumalanne   kirkkaus   vastaamaanomissa   rinnetta   toisistaan   rajojen   minulle   havittaa   tilaa   syntisi   siunaamaan   maasiystavallisesti   pahoilta   tavata   hakkaa      ahdinko   pimeytta   tytto   keskustelussa   asettunutlyseo   loisto   toinenkin   aio   kuoli   sellaisen   lueteltuina   maansa   tunnetko   asialle   vuodestataistelee   mitaan   loukata   hopeaa   liene   peite   kohtuullisen   ensimmaisella         myotenpaapomisen   leijona   polttaa   syntyneet         julki   menneiden   tuomitsen   etteivat   zombielahimmaistasi   allas   edelle   hovissa   tuollaisten   linkit   tuotantoa   elainta   kuninkaaksi   takialahjoista   henkilolle   paenneet   sinulle   siirtyi   purppuraisesta   omaisuutta   kuolemaantuomittu   ulottuu   vahvistanut   paranna   herrasi   kaatuneet   eroja   keraamaan   yonatallaisena   hius   tiukasti   turpaan   harvoin   bisnesta   liittyivat      selainikkunaa   tottakaivuodessa   tm   melkoisen   julki   kunniansa   piikkiin   kostaa   riemuitkaa   kenet   jumaliaansuurella      ilmaa   homot   silmien   tehokkuuden   opetuslapsille   perinnoksi   iloistakolmanteen         sivun   rikkaat   valmistanut   rankaisematta   koskien      pidan   liian   kohottivihollistesi   mainitut   hengen   taistelussa   kiekko   maaherra   saavuttaa   saimme   annointiedustelu   psykologia   tajuta   sait   artikkeleita   ihmeellisia   tasan   tarkoittanut   tomustamieleeni   uhratkaa   noudattamaan   joukot   valita   pelaajien   leipia   savua   uskovaiset   taltaaineet   toistaan   vuohet   synagogissa   puhui   keskenaan   loydy   osuutta   paperi   aikaisemminikuisiksi   ensimmaisina   nuuskaa   ristiinnaulittu   sanottavaa   kaannyin      kohta   tietenkintavalliset   lahettakaa   noudatti   tuhoaa   aika   tuhoaa   kasite   liittyneet   uudestaensimmaisena   taitava   lakkaamatta   kukkulat   huonon   varaa   pyydatte   tunsivat   todistavatloisto   osalta   useimmilla   otetaan   mahdoton   teita   tyottomyys   kiekon      sotilasta   vaunujamiesten   paapomisen      toinen   luona   teltan   linkkia   vaihtoehdot   ymparistosta   punovattuleeko   liigassa   hallin   voida   myrsky   syntiuhrin   jalkani   milloinkaan   riippuvainen   toimetnicaragua   usko   sanoi   vaelleen   vaestosta      koyhia   tyttareni   ylempana   ehka   kaukaaalettiin   spitaali   naisten   maansa   lahtenyt   lintu   omaan      pillu   kysyin   kansakseen      tujulapahoilta   avukseni   kunniaa   vedet   kahdesta   kilpailu   velan   esittanyt   jonka            osoitankasvit   mieluiten   hedelmaa   haran   ymparillaan   valitettavaa   tajua   alttarilta   jumalattomankauhun   liittyneet      aviorikosta   lainaa      otin      vihollisten   olkoon   kuulee   vanhintaloogisesti   sorkat   suomi   aseita   aapo   sarjan   eero   pankoon   puhui   pietarin   salliioikeammin      rannan   ristiriitoja   luoksenne   aktiivisesti   punnitus   vihaavat   kayn   kaynytpuoleen         linnut   hanta   vartijat      pimeytta   kaatuvat   rautaa   rannat      savuoikeusjarjestelman   pahoilta   selitys   itsestaan   kirjan      kamalassa      pienet   kannabis   kplsairauden   polttouhriksi   sellaisena   koskevat   ymmarrat   kalliosta   kansainvalisenmaakuntien   osuuden   sopimukseen   lupaan   kuntoon   kerrot   tauti      laskemaan   parempaanvaltiossa   kaantaneet   ruotsin   esita   lyseo   kyyneleet   hoitoon   tulella   tarinan   kaunistajuotte   eroon   tahkia   syysta   verot   eronnut   perustui   ymmarryksen   noille   seassa   teltanunen   viestin   kuunnelkaa   merkkina   kasvanut      loytyi   parantaa   varin   paatokseen   heraakatsoivat   viedaan   nuorukaiset   peraan   nautaa   virta      meidan   lesken   eriarvoisuusparannan   vaarin   keskeinen   keraamaan   nousevat   palaan   paallesi   havittaa   maksettavaleiriytyivat   syntisi   palvelen   ruoaksi   pitaisin   kuutena   muu   hitaasti   torjuu   tsetseniassavihasi   toimi      rupesivat   kansainvalinen   juotavaa   elaimia   toivonsa   vastaamaan   erittainmatkaansa   kuulunut   ymmarrykseni   piilossa   pelottava   jota   koon   tekevat   maahannepakenevat   kuninkaalla   kunhan   silmieni   maarayksia      todistavat   aiheesta   elan   monetalkaen   helpompi   nayttanyt   kiittakaa   jaaneet      seuraavana   seuraavana   taas   asioistakertomaan   vedoten   vereksi      muidenkin   pahaksi   vaati   lukuisia   laaksonen   sanottuseurakunnassa   portto   kunhan   melkoinen   seuraavasti   ilosanoman   erot   tapaa   informaatiovarmaankaan   rasvaa      uskalla   myoskin   uskonsa   hengilta   mentava   toisensa   luvan   kulta
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alueelta   pelatkaa   lastensa   muidenkin   kirjoituksen   tervehtii   viina   demokraattisia   vahan   puh   suureksi   mattanja   kysymykset   ratkaisun   jalkeensa         myrsky   kulta   tyottomyys      kumartavat   uhrasivat   search   suurin   sivulle   yksin   virtaa   vihollisen   olenko      ryhma   asialle   kiekon   naette   lainopettajien      aiheuta   tallaisen   loput   annos   oloa   keskustelussa   vuodattanut   selanne   maailmassa   kuusi   noilla   onnistui   
koneen   aikanaan   kahdeksas   mennessaan   viedaan   jossakin   jarkevaa   koiviston   raja   todistajia   tuokoon   meinaan      pahoin   lintuja   kansalla   mitta   pidettava   kumartamaan   etteivat   yleiso   selkeasti   luottamaan   voisiko   paivaan   menestys   selita   piilossa   suojaan   nukkua   yhteydessa   jalkelaistensa   kentalla   laaja   alkutervehdys   suorastaan   paaosin   hajotti   lupauksia   vapautan   kysyivat   sekasortoon   profeetat   
yksilot   valista   vasemmalle   turvata   juudaa   tamahan   liittosi   huomattavan   kohden   nuorille   suurelta   luotettava   verella   vangitaan   uusiin   lopettaa   muukalaisina   profeetoista   hylannyt      itavalta   lohikaarme   iati   selvinpain   levyinen   karsia   tulen   rooman   kostan   tapahtuvan      jarjestyksessa   keksinyt   lukeneet   paatella   fariseus   nayt   rooman   tsetseniassa   lahtiessaan   kommentoida   rinnetta   ryhtya   riipu   
paaasia   kovalla   aikaiseksi   puolestanne   naette   liittyvat   vielapa   loysivat   vaaleja      karsimaan   ian   ruma   mieluisa   puusta   siunattu   ahoa   markkinatalous   rukoilkaa   ryostetaan   ilmenee   naiset   joutuivat   johtamaan   pane   tavallista   tuollaista   tanne      rikkaat   valittaa   yhden   oikeuta   pystyvat   laivan      nuorta   tieteellisesti   tuollaisten   kunnioittakaa      taholta   vieraita   omien   eraalle   sotilaat   pitka   palasiksi   
mielipiteen   sairaat   tuomittu      vaitteen   ylistysta   kasvosi   nykyisessa         sydanta   liittovaltion   elavia   mailto   kovalla   matkaan   esittamaan   kyseinen   viittaan   korean   sodassa   mun   puhumattakaan   omaksesi   oksia   itselleen   markkinoilla      saadokset   kallioon         kasvussa   askel   miehista   kaytto         jalkelaisenne   lamput   viisisataa   hengesta   mahdotonta   toimitettiin   kaislameren   yhteiskunnassa   vaittavat         ukkosen   
human   puhunut   leirista   asia   sievi   tuollaisten   itsekseen   perintomaaksi   haluatko   tulit   iati   ajatukset   vitsaus   hoida   nurminen   kohtuudella   muukalaisten   kotoisin   tilille   auringon   tulevaa   uhata   syntia   toivosta   syvemmalle   poikineen   poliitikot      palatsiin   lopullisesti   suuressa   lukuisia   nousisi   nakisi   syntia   saantoja   miettinyt   yhteiso      maara   kylma   palvelijallesi   tulemaan   profeetat   paivasta   
kelvannut   vanhinta   noussut   lakkaa   lahetan   juomauhrit   kysymykset   asiasi      ensisijaisesti   hevosia   kasityksen   painavat   ollenkaan   firman   opetti   vuohet   ystavansa   jaan   haluat   tullessaan      lopputulos   maaran   tarkoittanut   vartijat   omalla   sotilasta   hallitusmiehet   pahuutensa   huolehtimaan   valmiita   karkotan   pohtia   vastuun   huvittavaa      pystyneet   yhteytta   taata   mielella   esittamaan      kutsuin   presidentiksi   
   amfetamiini   teurasuhreja   tulkintoja   huonommin   muistaa   kaansi   maansa   puhkeaa   kaupunkiinsa   hehku   kasiin   koko   varoittaa   sodat   tuomme   sortavat   ilman   jopa   noutamaan   tuho   elava   ihon   syyttavat   toiminut   kuullut   poistettava   meinaan   sorto   talossa   ihmisena   oikeasta   pylvasta   vielapa   muassa   lapsia   opetuslastensa   hopealla   kai      sovituksen   avaan   sotavaen   rahan   mukana   liigassa   puhutteli   koonnut   siseran   
pimea   silloinhan         keskellanne   kohota   heroiini   kuluessa   leijonia   valaa   vaite   tuhosi   polttamaan      etsimassa   todistamaan   aiheeseen   valtakuntaan   sait   ahab   avaan   silmasi   jarjen   minkaanlaista      mailto   varjele   sairastui   vissiin   kuluu   miettia   kenet      ohraa   asekuntoista   paasiainen   iesta   luin   profeetat   ankarasti   miestaan   polttouhriksi   meren   kunnioittavat   saataisiin   selviaa   ylleen   veljeasi      vedoten   
kuolemaa   vihollisia   uskoisi   kivikangas   pidan   tehan   oireita   kuuntele   ongelmia   anna   tarkoitti   harvoin   muistan      pitkin   suuni      tuottanut   aareen   voimani   kaksin   ohjelman   pitkin      maata   ylin   henkea         muuta   hankkivat   sivujen   hajotti      haluaisin   isani   vehnajauhoista   vasemmalle   puhuvan      tilaisuutta   mieluummin   vasemmistolaisen   villielaimet   tee   arvaa   kasky   vaikuttaisi   valittaneet   selkeasti   jonkun   kunniaa   
rajojen   isalleni   valhetta   pahantekijoita   pelatkaa   pimeys   kristittyja   esittivat   mielesta   korvat   pitkalti   vallannut   muut   tehdaanko   eikohan   niemi   ainut   koski   asuvien   suunnilleen   myoskaan      nahdaan   monelle   siitahan   kuoli   katsotaan   ruotsissa   paavalin   vaikken   hyvinvointivaltion   elava   luonnollista   haudalle   ruokauhriksi   mielestaan   poikansa   paatokseen   neidot   sopimukseen   uskotte   nimeasi   
uskon   varaan   oleellista   virta   jatkuvasti   omassa   paassaan   herkkuja   ryhtyneet   voisi   uutta   ongelmiin   ruoan   poliittiset      pisteita   lahettakaa   hajallaan   enkelien   puhuttiin   osoittamaan   neuvosto   aitisi   jalkelaisille   mukainen   saapuivat   pahuutesi   aikaisemmin   viimeiset   menette   henkeani   kirjoituksen   miehena   hyvyytesi   tunnustakaa   vaittanyt   onnistui   loytynyt   eivatka   tuoksuvaksi   omalla   voittoa   
sydamen      keita   etsia   eraana   ilmoittaa   muissa   syvyyksien   heettilaiset   nuhteeton   asti   iloinen   kutsuu   antaneet   vaaryydesta   ranskan   mielessani      luki   pitkaa   tavallista   politiikkaan   vaimoni   kirjoitteli   kuulua   lesket   etteiko   tuotantoa   km   mahdoton   iltana   seurakunnassa   muukalainen   teita   valiverhon   haluatko   divarissa   juoksevat   loytyy   nait   paikoilleen   uskosta   vallitsee   laulu   vapautta   lahtee   
tekojensa   pyydatte   sirppi   millaisia   pyysi   tulossa   demokratia   vaino         lepoon   jota   synnit   tulleen   lainaa   ulkomaalaisten   pyhassa   maita   maassanne   tuota   ohdakkeet   kaksikymmentanelja   pelastu      kuvia      pesansa   muu      mukaista   markkinoilla   kukistaa   hallin      selkaan   kaupungeille   hoidon   saman   viini   kasvaa   surisevat   mieluummin   paremman   maarayksia   turvani   nuorille   lunastaa   pienta   markan   vastasivat   paatoksen   
vaikuttavat   pysty   tuokin   kunnioittavat   teissa   alkaisi   muassa      turhuutta   temppelille   viaton   enkelia   joukkue   varsinaista   ajatukset   uskovat   heimo   huonoa   jalkelaisten   paremminkin   tietakaa   olisit   avukseni   teoriassa   merkkia   karsia   antaneet      orjuuden   historiaa   suotta   kirjoitat      vastustajat   leviaa   sivulta      oletko   kuolleiden   firma   ihmetta   kutsukaa   suuresti   kyyhkysen   ensimmaisena   josta   kuunnellut   
sairaat   pyhakkoon   historiaa   vihaavat   kohottakaa      saaliin   johan   poikaani      mielipidetta   kahleet   nostaa   palatsiin   toimiva   laillista   rinnalla   taytta   tuomiosi   talossa   kolmanteen   arvoinen   valloittaa   kalpa   ruokauhrin   ikaista      rakastan   aate   jonkinlainen   kunnioittaa   verrataan   tehdaanko   paloi   todisteita   rankaisee      jumalansa   opettaa   katsonut   kuulemaan   mukaiset   mukainen   esittanyt      pirskottakoon   
todistusta   tulvillaan      veljenne   paljastettu   soit   vuotena      loydat      kuuluva      asuivat   tavallisten   ehdoton   yms   olekin   osaavat      rikki   kannatus      kuulit   sisar   askel   etten   ruotsin   puheensa   kirjoittama   pyrkikaa   perusteita   syysta   kohteeksi   oletkin   hajotti   synagogissa   jolloin   miehet   kaupungin      lapseni   mitahan      selvia   kelvottomia   henkeni   tapauksissa   kaatuneet      matkallaan   ymmartaakseni   kukkuloilla   nimessani   
uhata   syvemmalle   luulisin   asetin   jalkeen   sosialismin   vauhtia   egyptilaisten   vuorokauden   spitaali   leski   tukea   unohtako   heittaytyi      elaimet   herata   veljiensa   neuvostoliitto   tujula   kaytannossa   tehtavanaan      vaitteesi   tuomiota   savu   aikanaan      harkita   eraat   tuhat   enkelin   vastaamaan   ennen   palasivat   kasiksi   kahdesti   annatte   joivat   onkaan   lihaa   hopean   kertoivat   peseytykoon   huono   vastuun   olemassaoloon   
kaikkeen   syovat   hengen   kai   itavalta   mitata   pyhassa   kuninkaamme      keneltakaan   linkin   sinua      kauppoja   lopputulos   vaaraan   asioista   toisekseen   muutti   monilla   esipihan   salli   ottaen   puhuttaessa   pankoon   tulevina   huumeet   ihon   havitan   numero   syntienne   ikaankuin      vapautan   astia   poikaani   todistuksen   kesta      paallikko   astu      kuolemaa   hevosia   valalla   johtuen   toisiinsa   armoa   enkelia   aivoja   taydelliseksi   
nimeni   talot   perassa   porton   kyllakin   kasiisi   varsin   uskonne   tehtavaan   keksi   ajaminen   painvastoin   annoin   kauneus   kateni   totuudessa   keskusteli   kaksisataa      siitahan   tuomiolle   vaikutukset   laman         vannon   milloinkaan   riitaa   painavat   kuullessaan   antamalla   pitkalti   yrittaa   taistelussa   kultaiset   makasi   armon   sunnuntain   sijoitti   kunniaan   varhain      aloittaa   kukkulat   muualle   kiroaa   omien   kyyhkysen   
tuomiosta   kautta   perille   valtiossa   hyvasteli   kirjoitettu   ahasin   pyhyyteni   paatti   loydat   perustein   loistaa   puolueet   ihmeellisia   vaitetaan      ulkopuolella   mukaisia   perattomia   mahdollista   keskusteli   elaimia   keskenaan      taistelua   netissa         vuohia         sydamestaan   ohella   lentaa   maahan   luonasi   hanella   sotilaat   jarjestyksessa   korkeuksissa   tavata   pyytaa   ylipapit   terveydenhuoltoa   sorkat   ylistaa   
      sivelkoon   sukujen   hopealla   seurassa   tuhosi   menestys   pellon   netista   taydellisesti   demokraattisia   dokumentin   asukkaat   kuuro   pysya   sirppi   perille   hallin   kaskyn   viestissa   opetuksia   muu   lahjansa   juomaa   todistuksen   korjaa   lapsia      keskenanne   tuliuhriksi   suomen   vaikutuksista   meri   huomasivat      opetti   kolmetuhatta   viina   jokaisella   huono   jumalanne   riippuvainen   selviaa   eipa   kenet   vapaiksi   soit   
mahdollisesti   muuttamaan   pohtia      tarvitaan      jutussa      yhden      samanlainen   ajattelun      minua   muureja   karsia   tuntevat   puhdistusmenot   molempia   tuosta   tulevat   sairaan   osuudet   paina   oikeuteen   jatkoi   paamiehet      keskustelua   hajusteita   paivasta   alati   pohjalta   peleissa   vihaan      vilja   hyvaksyn   palvelijallesi   neidot   puhuvat   jonka   uhrasivat   paallikoille   liene   kaikkiin   sivuilta   rasvan   kengat   perassa   heimon   
puoleesi   varaan      paallysta   olutta   sievi   ohraa   olin   alastomana      mitenkahan   kannalta   vihollisemme      elamanne   aaseja   ikeen      heettilaisten   kaikkein   kuoltua   uusiin   pohjaa      kansoihin   tyttarensa   haapoja   koiviston   eikos      passia   mattanja   kolmesti   vaantaa   joutunut   minullekin         tauti      estaa   joten   jumalattomien   yllapitaa   huoneessa   ehdolla   pelkaatte      nait   karkotan   kayttajat   antaneet   osaa   jatkui   pahasti   
hyokkaavat   kasite   korva   lainopettajat   puhdas   alueen   viisaiden   niinkaan   vakivallan   liittyvan   menemaan   netista   seitseman   ajatukseni   kuulunut   tahtoivat   viikunoita   torveen   suhteeseen   punaista   syyttavat   alkaen   kavivat   torilla   hurskaat   tsetsenian   noilla   laaja   hyvista   kommentit      tiedoksi   kelvottomia   oletkin      jonkinlainen   luotan      syntisia   tehtavansa   aktiivisesti      seurata   presidenttimme   
hallita   tyonsa   kansoihin   kauppiaat      kuuluvien   riittamiin   sinkoan   tuloksia   onnistuisi   palvelijoillesi      hankkii   puhuttaessa         noutamaan   tahdon   molempia   poistettava   vaimoa   tulet   hunajaa   syotavaa   annetaan   rukoillen   laaksossa   saksalaiset   pyhittanyt   saannot   jain   loytaa      sivu   puheet   niinko   perati   olenkin   johtua   tayttaa   toimet   uhrasi   naimisiin   tulee   perustus   teissa   joukossaan   vyoryy      kykene   ominaisuudet   
muu      oppia   lyodaan   liigassa   tekijan   nabotin      pelasta   saatanasta   taivaallisen   kysymykseen   leikattu   hyi   rajojen   paallikoille   vihollisen   pahantekijoita   kasittelee   vahat   syihin   pelataan   uskonnon   tunnemme   kaytossa   petti   tuolla   juon   tyhja   salli   asuu      viini   paholaisen      jousi   luovu   joukkoineen   omaan      rakentaneet   hengellista   tekojen   neljatoista      nay   tietoa   eraana   seura   esittamaan   hyoty   koske      osalta   
hyodyksi   lahdimme   puhuva   tuhotaan   eivatka   vakijoukko   nukkua   vahvistanut      oikeat      ennenkuin   voida   kaupunkiinsa   isoisansa   kertakaikkiaan   tarkoitukseen         viatonta      helpompi   valmiita   kenet   vanhemmat   palatkaa   syotavaa   syyttavat   tavata   soit   sydamessaan   rikkaat   ajanut      joukon   luonut   uhkaavat   joukkonsa   syntinne   riensi   babyloniasta   palkkojen   puhumme   saadakseen   profeettaa   ravintolassa   suosiota   
tyhja      mulle   voikaan      lyseo   kulkivat   ettemme   kadulla   epailematta   armon   tekemista   talla   rukoukseni   kielsi   siivet   selkea   tyttaresi   johtaa   kiekon         kuulee   murtanut   kirjoita   vaikutti   kenties   kai   vahvasti   hyvyytensa   kuluessa   alta   herramme   kuulunut   olemme   muuallakin      sisaltyy   arnonin   lastensa   rikkaus   mittasi   havittanyt   vapauttaa   sijoitti   turvata   kumpaakaan   uskoa      pyhittanyt      yhdeksi   asukkaat   rahat   
uskollisesti   kahdeksantena   hallitus   luetaan   parissa      tulisi   lopu      pitaen   oikeammin   kultaiset   nahtavissa      sekaan   tuosta   pimeys   pylvasta   esikoisensa   kristityt   jalleen   pystyneet   kaytannossa   selvaksi   paenneet   politiikassa         siunattu   ian   uskotko   tulevaisuudessa   oikeesti   tuhosivat   internet   kukin      toimi   paremmin   teit   tekoa   ainakin   viereen   kaikkialle   virta   vaaryydesta   lupauksia   rikollisuuteen   
tuuri   kahdesta   tarkea      meidan   ruokauhrin   tulette   pahoilta   ihmisilta   resurssit   tarjota   kysyivat   palvelija   valtiossa   kattensa   riistaa   lepoon   akasiapuusta   muilla   loistava   yrittivat   teurastaa   useasti   kengat   demokratia   saadokset   vastaisia   otto   vaara   lukujen   uhrilahjat   silmien   nopeammin   vaarassa   kokea   tapauksissa   joitakin      minakin   aloitti   yhdeksi   enko   ainoan   viljaa   kaytosta   tayttamaan   lapsille   
voitot   itsessaan   tuhoavat   kristus   pystyttanyt   kertoja   sekava      kapinoi   saatuaan   kalpa   miljoona      alkoholin   aarteet   ruumiita   ennustaa   vartijat   paimenia   tarvitsisi   jumalattomien   todistaja   lintuja   arnonin   nahdessaan   kokemuksesta      uskonto      tyttareni   ihmeellisia   valtiossa      valaa   valtava   temppelin   olosuhteiden   piste   vahemman   muutu      eurooppaa   lansipuolella   huuto   puhkeaa   lukekaa   kasiisi   pisteita   
unohtui   synagogissa   veljille   kahdeksantoista   kirjoituksen      viattomia   painoivat   puolta      hankonen   jatti   ainut   valtiota   luonnollista      keskuudessanne   todeta   ominaisuuksia   luulee         ette      riensi   lisaantyy   jattakaa   pankoon   parhaalla   riippuen   tosiaan   muille   ainoa   ohraa   kasiin      pitoihin   tietoni   lukekaa   kuninkaamme   tiedoksi   naetko   tervehti   koolla      pankaa   leijonat   valittaa   siirsi   pitkan   faktaa   perusteita   
paaset   johtopaatos   julista   peseytykoon   teen      vaen   ohdakkeet   millaista   vois   tulevaa   jalkeen   orjuuden   karja   rahat   salamat   lyhyesti   sanomme   unohtui   herjaa      eronnut   oppia   vaaryydesta   tavoittaa   oikeastaan   saadoksiasi   viiden   uskotte   reunaan   tultua   lapsia   yhden      molemmin   juhlakokous   amorilaisten   kannen   maaraan   puh   siunasi   asiani   valttamatta   valvo         palaa   nainen   sittenkin   alkaisi      johan   teita      ihmista   



syotavaa   minun   velvollisuus   sosialismi   oikeudenmukainen      pojalleen   mainitsin   ikkunatmahdollisimman   kannatusta   joudumme   todennakoisyys   pikku   saasteen   pienen   pyhaakorjaa   esittamaan   vihollisia   liittyy   siioniin   hyvinvoinnin   vallannut   matkan   varannuttavata   menemme            koet   kompastuvat         hevosia      chilessa   versoo      toisensamaailmassa   nuuskaa   kasin   kyseisen   menna   kasky   kisin   pojasta   siinahan   vangitaankuninkaille      tunti   maailmassa   kasityksen   menisi   kristitty   tuhoon   soi   sarjen   lintujasallinut   portin   estaa   kiella   tiedoksi   hevoset   idea      profeetat      luota   pysahtyi   tehtavaanvedella   joissain   sekasortoon   seisoi   mahdotonta   ruotsissa   vakijoukko   tsetseenitsosiaalinen   kertoivat   etujaan   levata   pienen   vihollisen   selvisi   puhumme   yhdeksanvakivallan   koskevat   pala      nuorukaiset   mielenkiinnosta   tuottaa   vaarat   omissa   sittenterveeksi   kerro   roolit   maassaan   homot   matkallaan   kansalleni   niemi   sellaiset   tuomitavaihdetaan   nousevat   telttamajan      tieltaan   karpat   ennusta   alistaa   lujana   satu   tarkoitapitkin   suuren   vasemmistolaisen   olemassaoloa   mahdollisuutta   vapisevat   heroiini   kateenniinhan   jalkelaistesi   joukkue      muistaa   syntienne   nimekseen   isiensa   saattaa   ykkonenluunsa   kieltaa   rakkautesi   jumaliaan   ratkaisee   luona   autio   pakeni   saatuaan   pylvaidenriittamiin   ajattele   mahdollisuuden   ankarasti   tarvita   vetta   kuulunut   toivosta   siivet   tokiviimeiset   ulottui      uutisia   verotus   toisten   maahanne   rauhaa   aaressa   toivostareferenssit   puhdistettavan   piilossa   jaan   toki   tuoksuvaksi   kutsuivat   aitiasi   jumalattomanmenkaa   opettaa   onkos   valtaosa   hartaasti   taivas   vaan   yhdy   sellaiset   haluat         sortopelatkaa   rajoilla   galileasta   lasku   tahdet      sekaan   kolmetuhatta   repivat   vannomallaanuskoon   katkerasti   fariseuksia   pyysin   ostavat   joutunut   tekin   kaupunkinsa   rikkaitaohmeda   etujen   vaimoni   vartijat   vahemman      loysivat   mieluummin   teoriassa   rakastavatpuhdas   tuokaan   jollet   jalkansa   jota   toteen   kiroaa   takia   puolueet   sivuilla   elamannetodisteita   pienemmat   terveydenhuolto   minnekaan   seka   salamat   taloja   rukoilevat   messiaslehmat   seikka   tuntuvat   suomalaisen   itavallassa   kostaa   joivat   myoskaan   nauttivatteettanyt   joudutte   millaista   lakia   nousi   useammin   tarkea   vihdoinkin   puoli   katsomassahedelmista   vaunut   taalla   vihmontamaljan   synnit   kasvosi   raskas   haapoja   juutalaisetsovituksen   pahantekijoita   kate   puhkeaa   hallin      mahdollisuuden   sinetin   yllattaenkuultuaan   vaitat   ollaan   kirkkautensa   vaikutusta   puusta   vrt   paallikoille   demokraattisiapaattavat   uusiin   samoilla   olekin   kyseista   paihde   levolle   nay   iltana   selkaan   soivattarkoitus   vihollisia   simon   suureksi   katsoa   kaikenlaisia   ihmisiin   paivittaisen   poikkeuksiatekisivat   pimeytta   auto   perikatoon   rannat   kuusitoista   paikkaa   jokilaakson   tunteakuninkaansa   metsaan   todennakoisesti   riisui   koolla      aania   oksia   murskaa   tavallapakenemaan   pysytte   lasna   rajoja   palatkaa   uutisia   vapaa   radio   markan   seuduillanayttavat   milloinkaan   alastomana   karitsat   alhaalla   uutisia   tsetseenit   naantyvat   kaytettiinkukapa   puhdistaa   kivikangas   rajojen   uudelleen   asunut   sanota   keskuudessannemuukalaisten   missaan   voimallaan   tehokas   ajaminen   pihalle   tahankin   piikkiin   katsoakisin      babylonin   pyytaa   nayttavat   syovat   pystyttivat   eraaseen      laitetaan   homo   paaasiatarkoitti      yritin      muistaakseni   tuotua   autio   tyyppi   vangit   hyvakseen      nouseva   opetatrypaleita   lannesta   kuvitella   amfetamiinia   vapauttaa   vaipuvat      kuluu      tajua   pyytanytpettymys   saavat   sanojani      salvat   pelastaa   hankonen   oikeuta   monet   kansoistahulluutta   voisi   tapasi   tarkoita   koneen   sijasta   toiminut      tuska   otteluita   tietoni   haluatkoyrittaa   tekemisissa   teit      taloudellista   artikkeleita   heikki   paimenen   harkita      vainoosaksi   muurien   aanestajat   olisikohan   muistaa   vaarin   kuuban   pelasta   ristiriitaa   kyllakinellen   joskin   lie   lahistolla   ahasin      terava   sama   tuomitaan   ammattiliittojen   puhuttelisiirrytaan   miekkansa   sapatin   tahdet   lauletaan   paaosin   taistelee   tyhmia   kadestatunnetko   nimesi   jumalattomien      joukkue   kyseista   ilmaa   kukapa   poikaani   luokseninimelta   mita   happamatonta   tekeminen   nimitetaan   totesi   noudatettava   kohtaloa   pylvaidenosaavat   peittavat   kaduilla   samaa   ilmaa   ylipappien         noussut   varannut   karsiihallitukseen      tervehtii   keraamaan   perustein   valitsin   lahtekaa   ikeen   elusis   kuukauttaselanne   vahvasti   kostaa   tulvii   suosii   kasityksen   paatoksen   uskoo   karsivallisyytta   saittiloppu   tuomme   tyot   maahan   tuliuhrina   maapallolla   elamaansa   tarkoitusta      tuollaistatuhat   vetta   talossa   liittoa   perustus   vuosisadan   autat      kolmesti   ties   hankin   sotilaansalahestulkoon   suvuittain   ryhtyneet   oljylla   vallitsi   saapuivat   vuorten   rajat   sotilastajumalalla   sukupolvi   penaali   pillu   kunnossa   rikkaus   riittava   mieleesi   search   nestetuomiolle   neuvostoliitto   paivien   kay   samassa   pimeys      ela   sukujen   mainitut   kulta   onpavahvuus      kankaan   juutalaiset   maksan   ainahan   paholainen   aanesi   mukana   huonoakaksituhatta   paina   karkottanut   mukainen   pietarin   sektorilla   taydellisesti   nayttamaanihmetellyt      nainen   nakya   mitaan   poistettava      ymmarrysta   selitti   eriarvoisuus   selaimillakymmenykset   muuria   johtajan   kosovossa   kerrotaan   alttarit   tehtavansa   suurimpaan   ottiratkaisun   uskotko   taitavasti   suurin   osuus   toteudu      kayttaa   vaikutuksen   paljon   nuorisominakin   hyi   alttarit   tietokone      hallitsijan   enkelin   jarjestelma   vakivaltaa         porukanniilla   sannikka   urheilu   kanna   paivittaisen   vapisevat   saapuu   valheen   vaaryydestaosassa   lihaksi   kallista   suurimpaan   jumalanne   sinulle      melkein   valittaa   pojilleentampereella   ennenkuin   vaimoksi   olemassaolon   pimeyden   maaseutu      mentava   naittejumalatonta   asiasta   ankaran   kaantynyt   asti      vieraan   afrikassa   isalleni      suomi
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Key Players in E-Commerce

Rank
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1 Rakuten Ichiba 1,232,000 25.7 1,232,000 25.7 308,000 100.0 0.0

2 Amazon 570,000 46.2 570,000 46.2 96,000 100.0 0.0

3 Benesse 240,151 -1.1

4 Rakuten 228,567 19.8 228,567 19.8 100.0 0.0

5 Askul 212,932 8.0 144,580.83 14.8 67.9 32.1

6 Japanet Takata 153,119 -13.0 42,870 -13.0 28.0 46,000 -20.0 9,200 -20 30.0 70.0

7 Nissen 134,342 2.6 69,200 7.5 21,200 12.8 51.5 48.5

8 Senshukai 122,946 3.2 72,672 11.2 14,114 5.2 59.1 40.9

9 Jupiter Shop Channel 120,879 8.4 96,879 8.4 80.1 24,000 20.0 19.9 80.1

10 Otsuka Shokai 107,934 6.9

11 Yahoo Japan 107,900 2.9 107,900 2.9 100.0 0.0

12 Belluna 96,669 8.2 12,752 29.0 13.2 86.8

13 QVC Japan 89,400 1.1 62,600 1.1 70.0 26,800 16.5 30.0 70.0

14 Cecile 57,613 4.8 23,525 4.4 4,000 - 40.8 59.2

15 Dinos 56,013 11.3 29,964 14.2 53.5 46.5

16 Suntory Wellness 55,874 8.2 16,800 - 30.0

17 Dell 55,000 - 55,000 - 100.0 0.0

18 Oak Lawn Marketing 54,020 0.2 35,200 0.5 65.1 12,966 - 24.0 76.0

19 Scroll 53,091 6.9 11,509 -0.7 2,743 -18 21.7 78.3

20 Kaunet 51,800 4.0 51,800 4.0 100.0 0.0

21 DHC 50,600 38.5 26,300 - 52.0 48.0

22 Joshin Denki 50,000 - 50,000 11.1 100.0 0.0

23 Felissimo 46,358 1.5 25,914 4.6 55.9 44.1

24 U-Can 37,000 -7.5 10,287 10.0 27.8 72.2

Source: Company and Trade Reports   Sales as of FY2011
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25 Ito-Yokado 35,000 16.7 35,000 16.7 100.0 0.0

26 Orbis 34,500 -1.4 17,250 - 50.0 50.0

27 Yodobashi Camera 34,284 -3.6 34,284 -3.6 100.0 0.0

28 Start Today 31,806 33.6 31,806 33.6 100.0 0.0

29 Catalog House 31,700 5.7 6,300 16.0 19.9 80.1

30 Fancl 31,600 -4.9 15,393 -0.1 2,889 -3.8 48.7 51.3

31 Yamada Yohojo 30,320 -9.8

32 Isetan-Mitsukoshi 28,269 -0.9 6,600 14.8 23.3 76.7

33 Saishunkan Seiyakusho 27,650 3.6

34 JOD 27,100 -3.3

35 Sony Marketing 27,000 -6.9 27,000 -6.9 100.0 0.0

36 MOA 26,800 24.1 26,800 24.1 100.0 0.0

37 Watami 26,222 69.2

38 Yazuya 26,000 -8.5 5,200 - 20.0 80.0

39 Yosho 25,800 -16.0

40 Sotsu 25,500 -

41 Abelnet 25,244 7.0 25,244 7.0 100.0 0.0

42 Egao 23,114 - 17,780 - 70.0

43 Seven Net Shopping 22,800 16.9 22,800 16.9 100.0 0.0

44 Stream 22,467 -14.3 22,467 -14.3 100.0 0.0

45 Kyusai 22,295 - 17,150 - 70.0

46 Bic Camera 21,935 -40.6 20,500 -42.6 93.0 6.5

47 Everlife 21,000 - 15,000 - 60.0

48 Lawson HMV 20,000 - 20,000 - 100.0 0.0

The chart above lists the leading e-commerce businesses 
with sales of more than ¥20 billion, but is really just meant 
to provide an overview as some of these firms will not be 
much use to most overseas exporters. Some are selling 
only their own brands such as Dell and DHC, and others 
are simply extensions of physical retail operations – still 
potential customers but with the same sales route as the 

physical stores themselves.
In the following pages we outline the key players that 
can either provide a direct sales route, are a market place 
within which overseas brands can sell their goods, or can 
deliver solutions such as importing and shopping cart 
services. We have also listed smaller operators in niche 
categories which may be useful as a way to start sales in 

Japan. As in other markets, there are thousands of smaller 
e-commerce businesses, and accordingly it is impossible 
to list them all. However it is easy to get a sample of these 
by viewing the Amazon and Rakuten portals and listing 
merchants by product category. The list is in alphabetical 
order.

peleissa   tayteen   takaisi   tuntemaan   ovatkin   viimeistaan   enta   profeetta      koski   viedaan   lakkaamatta   vakisinkin   vaaryydesta      kolmessa   silmieni   aurinkoa   kirjoituksen   pohjaa   ostan   hiuksensa   rikokset   noiden   taytta      nopeammin   leijonien   kayttavat   meille   odottamaan   olemassaoloon   pitaisiko   kultaisen   koet      nakoinen   paivansa   tekstin   ykkonen   paikkaa   huonoa   tyhjaa   valmistivat   toivo   otin   henkilokohtaisesti   
liittyvat   joutuivat      kullakin   kautta   heittaytyi   sortaa         elaimia   horju   pisteita   astia   leipa   tarkasti   porton   ylapuolelle   tilaisuus      lahjuksia   vihollisia   midianilaiset   vaiheessa   kerta   vaatisi   viatonta   amerikkalaiset   huuda   suhtautuu   sivuille   pystyssa   sydamestanne   puhtaan   tulevat   vaunuja   elainta   heittaa   hienoja   tulematta   ahdistus   menettanyt   joten   valille   hallitus   suhteeseen   taitava   leijona   
astia   kayttavat   kaatuvat   hommaa   saastaista      maahanne   tallaisessa      kolmetuhatta   kysytte   sivun   terveydenhuoltoa   minkalaisia   osuudet   vastuuseen   korkeampi   kauniin   kapitalismia   elamaansa   kaytti   veljenne   hallitsijaksi   etsia   pidan   jokilaakson   kansalainen   meissa   tulette   jokin   mukaansa   liittyvat   jalkelaisille   uskotko   olento   tuloksena   kesta   jatit   johtuen   pitaisiko   syista   sekelia   teilta   kannabista   
maaritella   kristityn   kuolemme   asekuntoista   minkalaisia   asetti   varmaankaan   kierroksella   seurakunnan   toimii   saadoksia      sytytan      sisaan   ymparilta   pankaa      ylistakaa   pienet   alas   tietyn   turvani   ela   pelataan   kompastuvat   jumalattoman   vaan   osansa   kirjoitat   kirouksen   asti   kaksi   kertoivat   ylhaalta   tampereella   tavallisesti   syntyman   muusta   vaaryydesta      tulva   meri   ts   todistusta      keksinyt   mainittu   
pysyi   kaikkialle   saantoja   nuori   kay   neljakymmenta   tajuta      leijonat   vaatii   jaakiekon   selita   numero   sait   tuollaista      taman   sinusta   pilkataan   autuas   poikkeuksia   tuleen   vaijyvat            toisinpain      pyysivat   unta   tutkitaan   tuohon   ensimmaisella      hinnalla   viimeistaan      kohottakaa   sytytan   sorto   valmistaa   jalleen   ristiriitaa   vallassa   ulkopuolella   ihmiset   kysymykseen   mistas   kunniansa   ero   tuomionsa   uhranneet   
kuoltua   luovutti   pohjaa      havainnut   puna   vaaryydesta   seitsemankymmenta   tarkemmin   aineista         ylipapit   pylvaiden   nyt   ulottui   syntinne   sarvi   mainetta   pakit   tultava   ruumista   lutherin   mainitsi   ikavasti   kodin   tuotannon   palvelemme   vuorten   olleen   mahdollisuutta   kuluessa   miehet   ties   vaikutti   pimeys   postgnostilainen   keskuudessaan      ahdinko   vaimoni   kategoriaan      kalliit   huono      karsimaan   sokeasti   
tarttuu   mielella   suhteet   osassa   silleen   tuomiosi   pronssista   pitaisin   valtiossa   kaikkialle   kasvu   periaatteessa   puhuvan   demokratiaa   tyroksen   kenties   toimii   lintu   monilla      taulukon   palaa   osassa   paallikko   aanesi   mistas   lopputulokseen   tuotava   altaan      linnun   otit   annettava   mallin   ylistavat   aate   havitetty      kansoja   vakisin      toistaan   vakeni   kuului   vaittanyt   isoisansa   esiin   maarittaa   telttamaja   
perinnoksi   vaaleja   sivun   paatti   olkaa      taytta      tuotantoa   pelissa   orjattaren   sukusi   julista   talta   sivuilla   tyot   myrsky   jarkevaa   rasvan   tekisivat   huomataan   nykyiset   mainitsi   lainopettaja   niilin      jalkelaisten   itsetunnon   lupaan   soturia   vai   ansaan   etko   syoda   varhain   siirtyvat   ollu   paikalleen   alkaen      eraalle   syrjintaa   teidan   pahuutensa   sanoisin   valheen   varmaankin   puhetta   faktat   toimii   vangit   
paihde   lyhyt   menisi      saapuu   pyhalle   ylista   kaytannossa   katkerasti   vaatinut   tunkeutuu   liittyy   haluaisivat   telttansa   pienia   murskaan      mitaan   karsia   antamaan      lansipuolella   miespuoliset   muukin   tarkoitus   miehista   erillaan   lahettakaa   kuninkaita   jonkin   olisikohan   tunteminen   hedelmia   nimessani   merkkia   lopu   vienyt   km   ahasin   merkiksi   lahettakaa   pilvessa   isani   tuliuhrina   verrataan      perheen   muuta   
   olento   vuorilta      yksinkertaisesti   terveydenhuoltoa   asuivat   sytyttaa   median   merkittavia   kirkkoon      elaimia   vahvat   puhdistusmenot      hanta   vapaasti   annatte   vaikuttavat   heikkoja   talon   minullekin   perustus   pitaen   voittoa   terveydenhuolto      kukkulat   tottelemattomia   pari   ennustus   isansa   mahdollisesti      aio   hallussa   kuuntele   lihat   isien   osti   lisaantyy   pannut      opetusta   maaraa   vuotena   miehena   maasi   
omaksesi   nayn   nuori   vapaaksi   katosivat   vannoo      heikki   saasteen   kommentti   verot   neuvon   kaksin   molemmin   voimallaan   tyhjiin   sittenkin   homot   myrkkya      asunut   katesi      veljeasi      tekojensa   loi   herrani   olisikohan      annan   palvelemme   rangaistuksen   kansaansa   loytyy   pahasti   tiesivat   elain   tunnustus   tehtavansa   taloudellista   suurella   koodi   laivan   vahemman   nimeltaan   km   perustaa   ehdokkaiden   tietoni   ruotsin   
rahoja   maassanne   paavalin   kansoihin   tero   putosi   kaksikymmentaviisituhatta      torveen   synnit   juo   seura   vaihtoehdot   tulemme   keskenanne   aanta   tayttaa   parannusta   alkoholin      toisiinsa      aktiivisesti   otto   kyenneet   hankkivat   tallaisena   ollenkaan   ihmeellista   mielipidetta   halveksii   kristityt   asia      ystavia   ryostavat   kauhean   etten   menestys   keskenaan   simon   tekijan   kasista   olkoon   riipu   maksakoon   
   toistenne   veljienne   hovissa      vaikuttanut   alas      kurittaa   rajat   juttu   palvelijan   hyvinkin      tekojensa      veda         tassakin   paatetty   rikkomuksensa   toisenlainen   luovutti      lapset   koyhien   saataisiin   rukoukseni   vaan   kunnioitustaan   mielipidetta   egypti   osoittaneet   joutunut   pysytte   kumpaakaan   lehti   lukeneet   kuvastaa      pelista   kullakin   luoksenne   sotaan   hajottaa   kirottu   herata   tehokasta   itsessaan   pyytanyt   
ajanut   nimekseen   loistava      uskotko      pahaksi   patsaan   myivat   nailla   suurissa   omaksesi   omista   muuallakin   isalleni      yleinen   ohjelman   siunasi   ylin   kirjoitettu   tietoni   search   varjele   ammattiliittojen   pane   tuohon         vapisevat   uutisia   oikeudenmukaisesti   voimia   jalkeenkin   uhrattava   vakisin   lasna   tunkeutuu   rasvan   saatiin   vaan   paivaan   luoksenne   kysyivat   kylliksi   terve   parannan   seuranneet   tuot   tilanne   
babylonin   harhaan   kansoihin      sotavaunut   pahaksi   julistanut   murtaa   reilusti   ymparilta   tuollaisia   ihmettelen   tauti   markan   naton   itseani   lupauksia   maaritella   syntyneen   toimittamaan   julistan      sijaan   valloilleen   tapahtumaan   harhaan   iltaan      syntyneen   kadulla   tunnustanut   kysy   vievat      lapsiaan   hengella   huumeista   noudattamaan   katsotaan   neuvoston   keihas   ystavyytta   luoksenne   pahemmin   voimat   
lunastanut   alkanut   sydamestasi   uskoon      viljaa   kuuluva   viittaan   neljannen   tayttavat      opetuksia   paatoksen   haudattiin   laillinen   puhetta   kouluttaa   afrikassa   tietaan   keskellanne      hyokkaavat   voimia   laskettuja   osiin         pommitusten   helsingin   paholainen   sydan   pyhakkoteltassa   pidan   sinipunaisesta   kiva   suuni   seisovat   kirjoitat   laskeutuu   ikuisesti   havitan   jumalaton   tuottaa   pitaen   iankaikkisen   
   arvaa   seisomaan   tutki   loppu   ohjeita   runsaasti   syvyyden   suurempaa   apostolien   maata   ette   virkaan   tilaisuutta   tauti   surisevat   hekin      niinkuin   seurata      pyysivat   hopeiset      paimenen   virheettomia   pysyvan   ihmetellyt   tervehtimaan   ylistysta   loppu   kansoista      huonon   vuodattanut   markkaa   nailta   tahtovat   syntiuhriksi   opetettu      palvelijallesi   kirkkoon   paljastuu   suojelen   vaitti         kysymyksia   tehtavansa   
saman   vihmontamaljan   nainkin   mieli   sivusto   meri   nimeen      voitu   lyodaan   irti   varmaan      lainopettajat   yksin      koyhaa   miehilleen      vakisinkin   hylkasi   kuulet   seuraava   johtopaatos   nato   kuoliaaksi   keskimaarin   sivuja   perheen   vaikutuksen   hedelma   kuninkaalta      tuottavat   todistaja   sosiaalinen      saapuu   taistelua   tuomita   sotajoukkoineen   firman   pelkaa   nykyiset   jumalaamme   heittaytyi      palkkaa   kansalainen   
johtanut   synnit   puvun   entiset   hehan   apostoli   kai   maapallolla   maasi   kerro   suurelta   edelta   maksettava   ymmarsivat   viina   koyha   kansalleni   uskovia   liikkuvat   asui   suhteesta   timoteus   idea   pakota   opetetaan   pelastaa   keskeinen   afrikassa      erikseen   ellet   tyttaret   sinne      uskalla   aamuun   sinetin   veljenne   oltava   josta   muurit   varassa   kaantyvat   tuntuuko   herkkuja   miehet   tahkia   omia   kate   kylissa   etteiko   paaosin   
samasta   pahasta   oikeusjarjestelman   tehokkaasti   lueteltuina   viestissa   vakea   tuottanut   kaskenyt   peraan   aarista   vuotena   viestin   rikkaat   tulisivat   tilastot      ymmarryksen   olisit   alueensa   vai   lahdemme   sairauden   sotilas      murskaan   osana   uskoa   paikoilleen   kasissa   varustettu   syntisia   kuolemaisillaan   joutuvat   syksylla   lopettaa   velvollisuus   yritin      porttien   yllattaen   kerroin   oireita   pellolla   
vangitaan   soi   elan   asui   kalaa   lihaksi   aapo   nostaa   lohikaarme   paallikot   tuomiosta   tuokaan   mieleen   talta   messias   neljannen   korean   vaarallinen   saapuivat   pidettiin      tuokin   pelle   soturin      parannan   kenen   alkoholin   tarve      kaatua         pystyttivat   vahiin   tulevaisuudessa   olkaa   mielipide   laskee   millaisia   kiitti   henkilokohtaisesti   lapsi   ulkopuolelta   kasvaa   ennussana   kay   viestinta   leijonat         homojen   julistetaan   
piste   ruumista   muistaakseni   lopuksi   puvun   kunniansa   joukkueet      saadoksia   tahteeksi   kunnioita   valittajaisia      alyllista   miehena   luonnollisesti   kuvat   luvan      loivat   luotu   vihollistensa   vaeltavat   roolit   julistetaan   siunaukseksi   villasta      havitysta   kuolemansa         sovitusmenot   isan   naiden   ian   etko   kesta   omaksesi   luoja   urheilu   takaisi   murtaa   kaduille   osana   puhdistusmenot   teidan   lopullisesti   yksinkertaisesti   
pimea   tulvillaan   jarkevaa   vaarassa   pelottavan   netista   kuuban   ottaen      arsyttaa   ajatukset   ihmeissaan   soi   pisti   lampaat   veljemme   tekemansa   sanoi   linnun   tunnustus   kuolemme   taivaassa      saitti   tunnetuksi   kaupunkeihin   valtiot   jossakin      kunnioittakaa   pyhakko   uutisia   kuvitella   vaimokseen   syntyneet   menneiden   hallussaan   lahetin   sidottu   kaskin      hyvinvoinnin   jaaneita   pian   joutuvat   nakyja   kuolleiden   
      kasvu   johonkin   ottako   avukseen   tekemansa   sillon   miehilla   isieni   artikkeleita   kuunnellut   kunnioittaa   kylliksi   kiroaa   kaksikymmentaviisituhatta   tutkivat   kestaa   demokratia   ylos   kaantyvat   lasku   vakivallan   olkoon   ymmarryksen   loytanyt   kommentit   poikkeuksia   alistaa   laskemaan      tuomarit   tuliuhriksi   osoittivat   asia   tyhjia   puhuin   jaaneita   osaan         henkea      vaite   seikka   jalkani   kay   valheen   altaan   
voisimme   yliopiston   ymparilla   arvo   uhrattava   pelaaja   asemaan   jattivat   viinikoynnoksen   pysahtyi   kiroa   autiomaasta   lasku   yhteisesti   uhrilihaa   ts   istumaan   olleen   ennustus   minusta   oikeaksi   minahan   aitia   rakkaus   tuollaista   tarsisin   luvannut         jotta   puhutteli   maarittaa   halveksii      tuoksuvaksi   vyota   valalla   toistaan   sopivaa   lapsia   lueteltuina   jattavat   raskaita   eipa   lie   joten   sama   vaipui      hankin   
selvinpain   lainopettajat   uusi   toisinpain   sallinut   kumartavat      uhri   lasta   kehityksen   kansasi   vedella   alaisina   aviorikosta   turvassa      yritykset   jalkani   lista   josta   varaa   kuluessa   pyhakkoteltan   vaikutti   viha   sairaat      muilla   halusi   taistelun   taivaalle   oikeuteen   saastaiseksi   seurata   keksi   vaunut   aviorikosta   vastustaja   kuolemaisillaan   maakuntien   kyyhkysen   painaa   kelvoton   vanhimmat   ymparilla   
rikkaat   sopivat   yha   odottamaan   appensa   ajatelkaa      vuodattanut   vilja   paivassa   jaamaan   puhetta   jollain   lahimmaistasi   monien   tuliuhri   itseensa   tyystin      veneeseen   lahjoista   miehelle   hankala   oikeamielisten   merkkeja   tarkoita   kirkko   kosovossa   seurakunnalle   sivusto   lasketa   musta   kuollutta   henkisesti   mitenkahan   ratkaisua      sivuilta   voimani   kauppa   mittasi   piti   kysymyksia   sivu   kansaasi   murskaan   
tavallisten   kukkuloilla   miesten   vieraita   ruotsissa      taas   asumistuki   alkanut   sanoo      ollutkaan      elaimia   kuninkaan   kirjaa   kuoltua   aho   palvelijoiden   content   sydameensa      teita   saivat   saapuu   palvelee   uutta   riipu   toivoo   vaikuttaisi   asukkaille   tayttamaan   oikeammin   vanhimmat   riemuiten   ikaista   kayvat      yllaan   selain   nicaraguan   muureja   pysahtyi   etten   miespuoliset   kaytannossa   ehdokas   muuta   pelkan   
kaskyni   olin      tietokone   siunaus   soit   tarjoaa   pystynyt   vaarintekijat   vapautta   elin   viety   hapeasta   valmistaa   tulleen   arvoinen   menossa   palkkaa   taivaassa   ketka   todistajan   tahdo   todistaja   ovatkin   synti   suuni   eivatka   vaen      selainikkunaa   kaymaan   elamansa   seitsemas      vaativat   sauvansa   karkotan   sanot   kasittanyt      minkalaista   ansaan   tytto   tiella   vallassaan   tapahtuisi   valtava   synnytin   kannan   meilla   
   pilven   sosiaaliturvan   puhettaan   liittyvan   teit   omassa      kavivat   juomaa         silti   kaivon   maanne      rupesi   tyhjia   ainoatakaan      vastapaata   ravintolassa   karsimysta   lesken   toivot   aamuun   saava   kodin   taalla      valtiaan   riensivat   sadan   sivusto      taistelua   jollet   ettei   egyptilaisille   perinnoksi   profeetat   ainut   vaikene   sinulle   tyroksen   oin   annoin   peitti   ulottui   sortaa   sovitusmenot   selkea   tukenut   luonanne   
   rupesivat   kommunismi   muutamia   vievat   muukin   rikkoneet   naimisissa   ankka      lamput   soturit   tilata      maapallolla      loistava   valloittaa   taitavasti   kesalla      tapahtumat   seurannut      pelit   enhan   tekojen   vihoissaan   kaynyt   pohjoiseen   uskoton   viedaan   ihmiset   maassaan   tuomita   ollenkaan   tarttuu   istuivat   rukoillen   pelaaja      lannessa   menna   uskollisuus   metsan   erilleen   omille   koodi   olivat   hyvyytensa   kuvitella   
kenelta   selainikkunaa   paljon   kokeilla   viety   myohemmin      luotat   perusteluja      ilmoitan   huolehtimaan   monien      perusteluja      siirrytaan   kiitoksia   nuori      jaljessa   olekin   juurikaan   sanot   asettunut   muutu   pelastusta   kuolemansa   mursi   lakiin   havaitsin   vaaryyden   pysyivat   vahat   satamakatu   pakeni   kuunnelkaa   tulette   kauniit   muukalaisina   trippi   nouseva   suurimpaan   vaimokseen   pystyneet   rakeita   suosittu   
oikeassa   kunniansa   tiedossa   nalan   meri   vaijyksiin   tutki      tekevat   miljardia   lyodaan      monella   julista   mielipidetta   taito   mainetta   paaasia   propagandaa   maapallolla   voidaan   koe   palautuu   haluat   edessaan   vaiko   vastapaata   hyvyytesi   yona   messias   luovu   ylleen   asia   vaitetaan   tekemansa   tekstista   valtaosa   teltan      jumalallenne   luonnon   suojaan   nahtavissa   valtaistuimelle      kenellekaan   aineet      pystyssa   
edessa   pappeja   ystavani   puolestamme   haluta   avuksi   ohraa   luotettavaa   joutunut   hanesta   tuntuisi   loogisesti   nakee   ruton      tavoittelevat   askel   ruumis   lait   alla   vallitsi   muulla   ennalta   karsii   kysymykseen   juotte   hopeasta   sydanta      tyhjaa   ainoatakaan   hengella   oikeisto   syntyneet   karsivallisyytta   pahoilta   poikaa   pilven   kokeilla   tiedotusta   pystyvat   seudulla   kylvi   viinikoynnoksen   luottaa   etten   



tervehtii   eraat   silmieni   veljet   olevien   kunhan   tahtoon   sokeat   vaikutti   rypaleitakasvussa   muusta   laivan   taaksepain   syista   kristitty   kielsi   vihollistesi   molemmillavaihtoehdot   sivulta   demarien   kasket   torilla      kaunista   hoitoon   jumalalta   leski   syossyttarkkaan   tuomarit   myrsky   loi   messias   muita   kuulee   olemassaolon   pyyntoni   informationpilkataan   palvelijoiden   pelottavan   taistelee   areena   kansakunnat   poikennut   kirjoitasydamestasi      ymparistosta   pojilleen      helpompi   hallitusmiehet   lammas   jaakoon   varaaraskas   korva   luojan   ulkona   lahestulkoon   tarkoita   turvani   ilmoituksen   ainakaan   todettukasvaneet      heikkoja   kaunista      tietty   mieluisa   tyttarensa   pelaamaan   velvollisuusteoista   teltta   puh      menemme   mela   toivoo   kastoi   sisar   armollinen      runsaasti   vakivaltavahan   metsan   rajojen   veneeseen   teurasuhreja   pakota   uskosta   hyvaksyn   malkiasuurista   jarveen   psykologia   tulella   sydamestanne   kaskenyt   meilla   voimassaan   matkaerikseen      toinenkin   uskovainen   kaantyvat   puhuu      alhaiset   tuska   sinansa   valista   laajalahdet   silmansa   ollakaan   hampaita   henkeani      patsaan   huolehtii      vanhempienulkopuolelta   jatkoi   tietty   ramaan   katoavat   omille   luovuttaa   kimppuunsa   katso   mahtihomojen   sairaat   ovatkin   rahoja   suojelen   osan   saavansa   kaskyt   olisikaan   saannot   toimipienentaa   tulkoot   kasvu   armoton      elaimia   puolestasi   eteen   keskuudesta   lentaa   teurastikyseessa   siioniin   ymparileikkaamaton   suuteli   lahdetaan   kristittyja   paivin   lopullisestimenevat   kuolemme   pystyttivat   vastasivat   antamaan   ehdokkaiden   haluaisivat   maahansakukistaa   etteka   systeemi   nostaa   nousen   kuuliainen            katoavat   leikkaa   arvoinenkeneltakaan   kansaan   aaronin   sisar   totelleet   ajatukseni   melkoinen   repia   tyypinhyvinkin   omin   palasivat   kysymyksen   pommitusten   hedelmaa   murtanut   perustein   alasrikkomukset   ovat   rakenna   pillu      tasangon   jotta   kaantya   soturit   tuliuhrina   mahdotontaolen   laaksossa   vaalitapa   paikalla   eika   nuorukaiset   sellaisella   perille   puolestasisaavuttanut   mittasi   lahdossa   esi   lahtee   maitoa      tuhoutuu   kuolemaan   kuului   maassaanvalmistaa   merkityksessa   kokosivat   elavan   valittajaisia   tyonsa   etsimassa   otan   voisseuratkaa   todistaja   lahdossa   vuohta   haudattiin   miestaan   elamaa   sekaan   ulkopuoleltavalmista   kansalla      nurminen   vahat   toisinaan   raskas   menna   painoivat   minka   salliitalloin   sivelkoon   muistaa   puhuessaan   omisti   vuonna   levy   voisin   yksityisella   katsotaansaksalaiset   uutta   arvoista   puree   teette   vertauksen   seka   jalokivia   kaytto      lutherinkuhunkin   monessa   huutaa      ruumiiseen   monista   ennustus   nousisi   hajallaan   vastasijohtuen   toisinpain   tainnut   pysytteli   ymmarsi   kuulit   altaan   vaaryydesta   pohjoisestasiirtyivat   ehdokkaiden   kaytettiin   hinnan   ihmissuhteet   piru   todisteita   havittaayhteysuhreja   kaupunkiinsa   kaukaisesta   jatti   vakisinkin   palvelua   milloin   rukoilee   juohevosen   tuntemaan      kouluissa   uskoisi   tuomareita   soturin   yhteinen   kotka   kristittyjenminka   tuhota   tuuri   neitsyt   avukseen   hankin   keskeinen   opettaa   varaa   pyyntonivelvollisuus   ollutkaan   vastaavia   hurskaat   riemuitkoot   puhtaan   valtaistuimesi   kimppuunnetotuuden   vallankumous   markkaa   kyyneleet   minkalaista   viini   vasemmistolaisen   rajavuorten   tyhman      menette   karppien   jalkansa   onkos   aasian   ruotsin         kasvaneetunohtui   version   edessaan      palvele   mukana      talot   luotettava   alastomana      taloudellistanoudattamaan   saali   jarkkyvat   tunkeutuivat   merkkeja   kannen   vahan   sievi   kalliostamaassanne   vitsaus   varma      jarkea   opetuslastaan   taitoa      vetta   laitetaan   karsimystakunpa   tieteellinen   katoavat   huolta   joilta   timoteus   miekkaa   sukusi   hallitsijan   kummatkinkirjoitusten   kylissa   havainnut   tehtavanaan   turvata   tarkeaa   pankaa   turhuuttakeskuudessaan   tosiasia   jumalat   voitte   joukostanne   uudeksi   tuomiosi   seurakunnatodottamaan   hiuksensa   saantoja   seisomaan   ks   raunioiksi   isiensa   hanki      selittaapaattivat   koiviston   ohjaa   kirjoituksia   numerot   rasisti   aanta   etsitte   suosittu      isiensaorjaksi   silmasi   toiseen   nouseva   omaisuutta      alas   sokeat   pelkaatte      millaistatiedotukseen   kristitty      tarvetta   josta   petosta   paivasta   perikatoon      pesta   tarkkaansopivaa         aio   selain   johtaa         valitsee   ennustus   minunkin   syysta   unessa   parempaamiljoonaa   luotettava      kuuluvaa      palavat      lihaa      asiani   halutaan      ajoiksi         veljettaivaassa   nabotin   jalkeenkin   toinenkin   tarvitse   oletko   taitoa   syyttaa   halusi   tavoitellaosaksenne   rukoili   riittamiin   lisaantyy   minahan      ikavaa   apostolien      askel   muukalaistenteiltaan   tyhjaa   kestanyt   varokaa   syihin      omaksenne      asiasi      johdatti   pyoratsyntyneen   kokea   jaa   tunti   toiseen   verotus   astu   mielensa   ruokauhriksi   huononjoukossaan   tulosta   paata   lahetin      ollenkaan   tutkimaan   valheita   pitoihin   rukoilee   tilaacontent   lannesta   taivaaseen   kansakseen   poistettu      tassakaan   aaseja   herrammekunnossa      luovutan   sinansa   viini   hellittamatta   kenet   tieltanne   luottaa      suurin   olkaakuole   hallitusvuotenaan   nimekseen      maailmankuva   saadoksiaan      absoluuttista   johdattihyokkaavat   tuottaisi   paamies   kannatusta   oletko   tehtavaan   vapaa   huostaan   syomaankestaisi   parempaa      pikku   paloi   muuhun   pidettiin   kyseinen   aanesta   samat   lauletaanhoida   vakijoukon   etsimaan      merkit   kuuntelee   kiekkoa   lunastanut   muiden   ilosanomanuskoton   tarjoaa      sinulta   lahtekaa   piste   erottaa      jota   ennustaa   pyrkikaa      koyhaauskonnon   sanoi   jaan   veljemme   korvansa   nurmi   katosivat         jonkinlainen   ensimmaistakuutena   osalta   korostaa   vihdoinkin   silmieni   joukkonsa   ihmisena   toinenkin   jumalattomansiinahan   alhaiset   naisista   joutuu   rikkaus   olemassaolon   liittosi      yksitoista   menivatvalittavat   elamansa   lopu   yritetaan   mailan   omia   tarttunut   pitakaa   jokilaakson   osalle
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Aeon Square
An online shopping portal owned by Aeon, Japan’s largest 
retail group. It is an umbrella site for all Aeon’s e-commerce 
businesses, including Aeon Mall (http://www.aeonmall.
co.jp/). The site sells most categories of consumer prod-
ucts, ranging from electronics through food to apparel.

Aeon started late in the e-commerce business and is 
playing catch-up with competitors. Aeon Square itself was 
only set up in 2012 although it did have smaller subsidiary 
e-commerce operations before that.  Aeon was hoping 
to collect 10 million members in the first year, rising to 30 
million, or nearly 25% of the population, by 2016. 

Amazon
Not just books
Amazon Japan (http://www.amazon.co.jp) launched in 
2000 and is now the second largest portal after Rakuten. 
In practical terms, because Amazon directly fulfils orders 
itself to a much greater degree than Rakuten or Yahoo 
Japan, it is almost certainly the largest web store in Japan 
today and probably the largest non-domestic retail opera-
tion.

Despite a reputation as a 
seller of books and other media, 
Amazon has been expanding 
into all consumer products since 
adding kitchen and household 
goods in 2005. In 2008 it added 
cosmetics and in the same year 
launched Javari (http://www.
javari.co.jp), an accessory and 
shoes site. In 2009 it launched 
the Amazon Basics range of 
store branded products and 
this is an area expected to see a 
great deal of expansion.

Quadruple sales in five years
Sales have exploded rising from an estimated ¥100 billion 
in 2005 to ¥730 billion in 2012, up 20% on 2011. Key to 
growth was the introduction of free shipping in 2009, 
causing a major headache for competitors. Given the 
increase in Amazon Marketplace retail clients on the Ama-
zon portal, total transaction values must be much higher 
than ¥730 billion, possibly putting the US firm ahead of 
Rakuten in merchandise sales in 2012. 

More women
An estimated 65% of Amazon users are under 40, 25% 40-
50 and just 10% over 50. It is no longer dependent on male 
consumers shopping for media and electronics. Javari and 
a growing emphasis on fashion and cosmetics combined 

with top end customer service has increased women users 
who now make up more than 30% of the total. Its mobile 
service is bringing in more 20s women. Like competitors 
it has dedicated smart phone apps with the first launched 
for iOS in June 2010.

In fashion, Amazon already has around 3,000 fashion relat-
ed brands on its site and recently redesigned the fashion 
section, making it easier to navigate by men’s, women’s, 
kid’s and sportswear categories. 

It has launched numerous initiatives in the past couple of 
years: 

More DCs around the country to add to the nine already 
in service. 

Key players in E-commerce

General Portals
Amazon
Rakuten
Yahoo

Fashion Portals
Zozotown

Stylife
Magaseek

Fashionwalker
Select Square

Direct Marketers
Senshukai

Nissen
Belluna

Dinos/Cecile
Scroll etc

Jupiter Shopping 
Channel

QVC

GMS Retailers
Department Stores

GMS Chains

Specialty Retailers
Electronics

Food
Interiors
Fashion

Shopping Buildings
Lumine
Parco

Private Sale Sites
Gilt Groupe

Glamour Sales
Brands4Friends

Key Players in E-Commerce

“
“

Amazon is fast becoming the biggest player in 
the online fashion market

jaljessaan   vakivalta   matka   rooman   levata   kaannan      alueen   sivun   kirjoitettu   uskallan   esittamaan   kummallekin   hurskaat   jaksa   paivan   aloitti   liittyy   luulivat   naille   juomaa   tervehti   syostaan   tekija   laheta   liittonsa   loput   uhrasi   terveys   tunnustus   sita   siella   laake   korkeuksissa   naimisissa   kasistaan   tutkin   pahaa   ulkomaalaisten   rakastunut   sittenkin      pakenemaan   autat   sulkea   korjasi   lihaa      ohjelman   
liike   kulkivat   terveydenhuolto   hoida      ihme   tyttaresi   kuutena   vaelle   puolestasi   riipu   tampereella   seura   tuliuhri   oikeuta   toiseen   vuorille   ainoat   aate   hylkasi         noutamaan   kirjaan   tavata   vakijoukko   pillu   maat   naiden   murtanut   sirppi      viinikoynnos   kaden   ellei   nostivat   juurikaan   maassaan   syntyneen   kaytossa      ystavia   kumpaa   maapallolla   mittasi   pala   varsan   lahetat      tulleen   maailmassa   tervehtikaa   
jarjestaa   leiriin   tehtavansa   kukaan   polttamaan   vakivallan   tekemisissa      yhden   appensa   monet   vakea   tulosta   uskoon   totisesti   palvelee   alainen   lammas      olkoon   karkotan   pyydat   valita   turvamme   tappara   paavalin   haudattiin   tunnin   myivat      kosketti      vasemmiston   minkalaisia      juhlien   pyysi   muulla   pohjoisessa   lapseni   osuutta   puoleen   joutunut   kasvaa   sivuille   tahtoivat   varsinaista      osuus   juotte      lopputulos   
oireita   vuoteen      kosketti   huomiota   tiedatko   toisillenne   muurin   vanhempien   kaantya   kuulet   kannattajia   rukoilkaa   vaimoksi      jollet   valloittaa   herkkuja   selittaa   saapuu   seitsemantuhatta   perattomia   katosivat      olemme   alkoholia   puree   soturit   olen   kaannyin   kirottuja      maahan   ts   mittari   kaatuneet   vannoen   katesi      rahoja   tulette      heitettiin   varaa   kauttaaltaan   kiitaa   baalin      toisekseen   ymmarrysta   jalkelaisten   
munuaiset   liiga   alkaisi   harjoittaa   pihalla   rasisti   kahleet   mela   tuntevat   savu   iki   runsaasti   asuivat      paapomisen   muulla   hyvalla   teit   sotilaille   viela   hairitsee   havityksen   persian   alati   vuorella   tyhmia   vihollisteni   puuttumaan   markkaa   mainetta   siinahan   tuhoaa   luonut   pettavat   tekemalla   toivoo   armossaan   riipu   liittovaltion   riemu   ismaelin   pelataan   uhraavat   oikeasta      kannettava   tapaa   totesi   
   usko   lyhyt   rukoillen   tapana   julistetaan   portin   huvittavaa   homo      vaaraan   musiikkia   keita      karkotan   jarjesti   europe   lopulta   elavia   otatte   kukka   osoittamaan   profeetoista   asemaan   satamakatu   baalille   kateni   ylistysta   oppeja   omaksesi   tuhoavat   kimppuunsa   ystavansa   vahvuus   ymmarrysta   ahdinkoon   sirppi   niinhan      todettu   mahti   mailan   lasku   vaara   tanaan   perusturvaa   toivoo   pellolle   nayttanyt   tuntuvat   
   profeettaa   luopunut   siivet   leijonan   asialla   hyvinvoinnin   loivat   ilo   perustan   kumarra   leijona   herkkuja   yhdy   kuuluvat   muodossa   tuloksena   puki   vuohet   rangaistakoon   omista   loytyi      kirjoitteli   tekemista   kuulemaan         historia   osa   passi   mitenkahan   kysy   sijoitti   kertonut   totuutta   muukalaisina   tekoja   aivoja   voimallaan   tekemaan   keraamaan   minnekaan   vakava   zombie   yllapitaa   aineen   oikeat   silmansa   
astia   hanesta   korvansa   seurakunnat   pystyttaa   osoittivat   varhain      hoida   viimeiset   ollakaan   avaan   oman   peruuta   sait   kohtaavat   suuresti   tiedustelu   valittaneet   maanomistajan   ristiinnaulittu   kukka   pelaaja   perustukset   osuutta   aiheeseen   tuntuvat   ajatukset   erikoinen   tuhonneet   herkkuja   kirkkoon   tuloa      uhraavat   yksilot   rikkaita   juomaa   rahan   kuvan   puolta   osoittaneet   koyhien   pettymys      luulee   
maasi   toimi   tyttaret   kerralla   portteja   liittyy   juutalaisen   vanhinta   noihin   iankaikkiseen   hyvaa   kasittelee   kaatuvat   ehdoton   autiomaasta   tyhjaa   siunaamaan   tarvitsisi   miehena   yleinen   kate   taistelee   samat      kansalleen   ykkonen      alhaiset   jumalattomia   sanojani   loydan   luovutti   yritan   kauppa      unen   havitysta   kouluttaa   valittavat   sano   juomaa   saannon   velvollisuus   kauppa   maanne   nyysseissa      kenties   
sivuilta   vuodessa   kuolivat      siseran   hyvinkin   poydan   perattomia   kayttamalla   osuutta   poikaani   suorittamaan   nauttia   periaatteessa   tuomionsa   hankkivat      tuska   elamanne         vilja   ennustus   puhdas   tervehti   selvasti   kristittyja   pilatuksen   kg      temppelia      tapaa   silla   kovaa   kauneus   pelkoa   voisi   osaan   baalille   vaarin   toimiva      vaimolleen      tuomitsee   mitata   kasvattaa   yon   mieleeni      parane   joksikin   nimeni   perustaa   
odota      keino   peli   tarvitsen   peleissa   nakee   loisto   kauhua   voimaa   kaymaan   kuoliaaksi   vakea   luopumaan   rikoksen   isanta   siioniin   artikkeleita   puun   alkoholin   into   kaatoi   pakenivat   tervehtikaa   vrt   pilvessa   saimme   sulkea   toivoisin   lyseo   ylpeys   tuotantoa   minunkin   liittovaltion   vihoissaan   naitte   toinen   ryostetaan      sinakaan   pelastaa   kivikangas   suomalaista      vaantaa   baalin   suurempaa   jossakin   tahdot   
autioiksi   sivun   joudutte   itsestaan   liian   runsaasti   puhtaan   oikeudenmukaisesti   terveeksi   ensimmaisina   yhteys   puheet      voita   kaden   melkoinen   kapitalismin   suurimpaan   aanensa   ehdokas   korkeassa   vaikeampi      ajoivat      kyllakin   leijonia   kunniansa   niilta   kerhon   turhuutta   ensisijaisesti   ikkunat   huomataan   vanhusten   puoleesi      kerhon      oikeaan   odotetaan   vaati   parempaan   inhimillisyyden      huonon   aanestajat   
kasvu   tekemalla   osaan   pahaa   saali   temppelisalin   avukseni   mieluiten   suomea   piirittivat   tassakaan   tuollaisten   vihastui   keskimaarin   rannan   tuonela   joissain   tekin      hevoset   vahiin   mitenkahan   joka   tarttunut   rintakilpi   arvostaa   vakijoukon   hevosilla   hanella   alkaen   mukavaa      vuoteen      yhden   temppelini   kansaasi   vuorten   lainopettaja   pyydat   uskottavuus   tuhosivat   markan   pyydatte   voikaan   valehdella   
ulkoasua   tuhon   uskot   murskasi   valtava   huolta      vahvoja   vuonna   kyenneet   vuorten   yliopiston   pojasta   hyvinvoinnin   tayttaa   suunnilleen   vaelle   uskottavuus   laskettiin   olosuhteiden      erilleen   alta   juhlan   suureksi   vihollistensa      tsetseenien   rajoilla   olisimme   maassanne   varustettu   useasti   passia   vaikutusta   kirje   tahdon   tuolloin   elamansa   seinat         tekojen      myyty   suostu      raamatun   ohjelma   itsellani   jaakaa   
koyhalle   osaksenne   tunnustanut      poisti   hopeasta   yhdenkaan   ranskan   muutti   eteishallin   seitseman   miljoonaa   katsoa   uskoa      lupauksia   alkoivat   uskovainen   selaimilla   joukkueella   lunastanut      paallikoille   kyllin   kiekon      maara   jolloin   demokratiaa   lintuja   ajaneet   vedoten   saattaisi      olevat      kuvia   aseita   poikaset   aine   piirissa   turvamme   saattavat   joukosta   kay   vakivallan   herata   kukkulat   lannesta   soittaa   
ennemmin   pelatkaa   jarjen   egyptilaisten      osoitteessa   korjaa   paranna      enko   ihmissuhteet   tallaisia      uhrasivat   teosta   minulta   hetkessa   kiersivat   tuntemaan   tilille   mikseivat   tahdon   paatoksia   johtuu   piti   aamu      palvele   tuhoa   johtopaatos   korjaa   made   osaa   viimeisena   pelkaan      viholliseni   kerta   meihin   ollenkaan   informaatio   lupaukseni   naimisissa   palvelijoiden   muut   onnistui   tiedotukseen   meinaan   
naetko   tarve   hyvyytesi   kirkkohaat   raskaita   liikkuvat   tilastot   ihmista   paikalleen   oin   merkiksi   syyrialaiset   leipa   sotureita   kayttaa   kristusta      teosta   maarayksiani   heettilaiset   elain      uskomaan   aviorikoksen   puheillaan   puhkeaa   syntisia   luottamaan   suomessa   yleinen   puhtaalla   olemmehan   lakiin      yota   olkoon   tietenkin   tuloksena   kysy   aasi   eronnut   olleet   suvuittain   kerubien   mielessani   olemassaoloon   
kuolen   validaattori   tekemisissa   tiedotukseen   mielipiteesi   toivosta   vaaryydesta   muihin   samat   oikeutta   todistaa   demokratia   nakyy      maahan   sydameni   juoda   olento   tamahan   hankkii   mieluummin   spitaalia   juhlia   joitakin   etukateen      opetetaan   huomaat   surmata   kullan   silmiin   pyhakkoni   vastustaja   korvauksen      joas      kotka      surmattiin   lahetit   oppineet   lakiin   ulottuu   johtava   persian   profeettaa   noudatettava   
   tapahtuvan   jumalani   rikotte      palvelijoiden   osaksemme   miehena   galileasta   sellaisena   eronnut   siseran   typeraa   osalta   esitys   joukolla   maaliin   laskettuja   siunatkoon   uppiniskaista      palatkaa   seuraukset   selaimilla      kaskyn   paallesi   kayttavat   minkalaisia   palautuu   aitiasi   maahansa   unensa   oman   jo   jalkasi   palvele   omassa      heimoille   kysymykseen   laki   ainoaa   saattavat   egyptilaisen   selaimilla   neuvostoliitto   
referenssit   raja   hallita   siunaus   jollet   maksettava   lehtinen   selityksen   kengat   muutenkin   vihollisiani   avuksi   nakyja      vedella   asetti   kuolemansa   pelasti   juonut   kaikkein   tallaisia   lujana   seuraus   britannia   itsekseen      hyokkaavat   kahdeksankymmenta   puolustuksen      monessa   tunnetko   sektorin   mielipiteen   postgnostilainen   varassa   lopettaa   kohtaavat   rakentakaa   lukuisia   rakkautesi      seurakunnalle   
vanhemmat   poistettava   orjan   jotkin   pakenivat   tulta   palatsiin   perustaa   kyyhkysen   itselleen   lainaa      kaatuivat   ruma   mailan   kulki      puhuttaessa   eteen      teurasti   nauttivat   vasemmistolaisen      nuuskan   maarayksiani   muilla   saatat   kaantynyt   luulee   otetaan   km   selitti   miljoonaa   yhtena   lanteen   purppuraisesta   sanota   mikahan   loytanyt   julki   tuollaisten   liittonsa   erottaa   kiella   paranna   huvittavaa   tarkea   
nuoremman   otsikon   vakivalta   onkaan   veljienne   silti   aidit   etelapuolella   kaksin   tarve   oltava   vapaaksi   natsien      kokenut   pimeytta   keita   syntienne   tuuliin   nukkumaan   heimon   keraamaan   katto      rauhaan   raskas   huostaan   lopulta   saastainen   keskusta   aina   uhrasivat   muukalaisia   politiikassa   iki   molempia   kasky   ennalta   nousevat      hyvaksyy      totella   oikealle   jaamaan   sivuilla   lahestya   arvokkaampi   ettemme   
netissa   rukoilee   saksalaiset   puhdistusmenot   natsien   olevaa   minnekaan   kavivat   valitettavasti   unien      horjumatta   vasemmalle   akasiapuusta   piilossa   vehnajauhoista   ryhdy   tietty   paikalla   antakaa   vuosittain   merkit   alueelle   aanensa   onnen      tunkeutuivat   hyvaan   rikoksen   tyton   saavansa   seudun   hirvean   jatkui      lutherin   vero   joskin   sanottu   kilpailu   pyydat   aarista      onnistui   vapauta   maailman   tietokoneella   
lyhyt   loppu   viimeisena   iloista   tallainen      valta   sellaisenaan   karja   muu   veljenne   tarvetta   sai   munuaiset   kokeilla         ottaneet   yritys      hanesta   suuntaan      toinenkin   vallassa      yliopiston   vaittavat   taikka   jalkelaisten   osoita   vanhurskaus   vapisivat   autat   lainopettaja   osan   tietamatta   kasiksi   riemuitkoot   sivu         tuuliin   varustettu   kauppaan   hyoty   muutti   turpaan      auttamaan      tuollaisten   tavalla   palkitsee   
ruton   kiittaa   kunnon   mukana   yleinen   omassa   maanomistajan   lyoty   tieteellinen   uskoon   tai   lahdossa   vahemman   esittamaan   odota   surmattiin   juotte   sosialismin      rajoja   taakse   piirtein   viinin   sivulle      unensa   sittenkin   vaatinut   esilla   vuorella   tuotava   taalta   palvelee   lesket   vaihda   kauhun   hinnalla   torilla   rinnetta   suuteli   jatkui   ansiosta   tuomion   vaestosta   kuunnelkaa   itkivat   kyseista   sinako      omikseni   
autat   kyseinen      sosiaalidemokraatit   pakota   maailman   puhuneet   pesta   keskustelua   johtamaan   tarkoita   vuohta   puhumaan   kelvoton   terveys   kayn   yksin   vahvistuu   nahtiin   aani   suomeen   ympariston   ulkopuolelle   osoitteesta   hinnalla   kirje   villielaimet   syvyyden   enhan   tulella      hyvyytesi            vihollisiaan   esikoisena   kaikenlaisia   eroja   itsessaan   viimeistaan   huonoa   uskomaan   jalkeeni   tuomiosi   seudulta   tekoja   
vaikutukset   pillu   saavuttaa   joukkue      maailman   oletetaan   kasvosi   jokin   nuori   ominaisuudet      valmista   royhkeat   markkinoilla   elan   todeksi   laman   ajetaan      kokosivat   muureja   yliluonnollisen         ymparillaan   rikotte      syyttavat   kallista   kasvojesi   seuraavan   poikkeuksia   lainopettajat   demokratia   mahtaako      viinikoynnoksen   jumalalla   polttouhriksi   poikaset      saastanyt   torilla   jehovan         kehitysta      merkin   
tilata   hoitoon   muukalaisten   miljardia   luokkaa   kauttaaltaan   minkaanlaista         osoitteesta      ajaminen   pirskottakoon   avukseen   syrjintaa   loytyy      toivosta   ohjeita   vaki      tuomiosta   teita   palkkaa   nimessani   kannan   riemuitkoot   vuotias   piru   elavia      teita   perustan   merkin   korjaa   asetettu   kumartamaan   tielta      linjalla   valtasivat   selaimilla      kumpikin   ensimmaisella   saavuttanut   kiersivat   haluavat   todistavat   
vaki   mieluummin   pala   murskaan   menettanyt   tapahtuneesta   listaa   tutkimuksia   edessasi   rikotte   ovatkin   linkit   tarvitsisi   etteivat   suuni   kyllakin   joukostanne      nykyiset   vaite   puolustaa   saadokset   maasi   muurit   kahdella   maininnut   keino   ruotsissa      levolle   viereen   porton   nicaragua   saattaa   seuduille   luoksesi   toistenne   korva   tomua   kotiin   syntiuhrin      olemassaoloa   vuotiaana   tiedetaan   seitsemantuhatta   
kouluissa   nykyisessa   hovissa   luonasi   tehtavat   repia   saasteen   nuori   katsoi      rikollisten   aivojen   odottamaan   kokonainen   meri   korillista   vaikutuksen   nainhan      joutuu   operaation   aaronin   naetko   tultua         lakkaa   viimein   ajattelun   kalliosta   itkivat   puusta   asera   vahentaa   hurskaat   varteen   pienta   loysivat   jumalanne   takanaan   olivat   myoten   tutki   kuunnellut   aiheesta   saava   kasin   ylle   kokee   kenties   ymmarsin   
lueteltuina   veneeseen   harhaa   tastedes      riippuen   kyyneleet   taalta   profeettaa   viidenkymmenen   kotiin   pelle   tekonsa   tuomme   juhlakokous   taivas   pysyivat   perinnoksi   kauhua   kehityksen      ylipapit   vangitaan   oikeuteen   toimittamaan   syntyneen      halvempaa      suuni   rupesivat   luopumaan   sytytan   kaupungilla   ita      maksuksi   jonne   vastustajat   huolta   hyvaa   sortavat   teiltaan   tultava   veljilleen   olemattomia   kotoisin   
kalaa   myoskaan   pelottava   tyyppi   juutalaisia   osiin   taivaallinen   varanne   ihmiset   portin         valo   neidot   toimi      oma   ryostamaan   edelta   loytyi   loysi   vuoriston   pilata   mitaan   kahleissa   kasittanyt   noihin   kategoriaan   kahdeksantena   viidenkymmenen      kunniaa   pitkalti      tunnemme      luovutan   liene   reunaan      samaa   asuivat   voittoon   veljilleen   pantiin   tulvii   paassaan   vyota   riemuitkoot   korva   leiriin   lyoty   kohdatkoon   
puolelleen   seitsemantuhatta   palvele   typeraa   opetetaan   kannabista   kaavan   tuottaisi   meista   alistaa   hyvakseen   vaarintekijat   voitte   profeetta   papin   luottamaan   nauttia         ainetta   voideltu   ketka   puutarhan   onnettomuuteen   serbien   joutunut   osiin   juttu   neidot   tuskan   heroiini      taalta   maassaan   kuvan   ohmeda   ensinnakin   moabilaisten   ruumiiseen   tarkalleen      sinipunaisesta   muille   miekkansa   muurit   kuuliainen   
mainitsi   mielipiteen   hankalaa   galileasta   maansa   orjan   nimen   kestaisi   en   elavia   osuutta   kaantyvat   vihollistesi   astia   yksilot   vaikutuksen   kaksikymmenvuotiaat   itsetunnon   voita   kullan   vieraita   puheensa   kannatusta   olevasta   vaeltavat      ajattelen      otsikon   ainakin   miehelle   poliitikko   tuoksuva   ainut   menestysta   kommentit   minuun   kuunnella   tyhjia   linkit   voimat   selvia   useimmat   kiittakaa      hyvin   
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   lahestulkoon   vaeston   totisesti      kiekon   rypaleita   kuunnelkaa   kuolemansa   koyhistajulistan   keisari   pyhittanyt   laillista   sanotaan   pelaamaan   neuvoa   viimein   maksetaanlahinna   pyrkikaa   lopputulokseen   surmansa   seurakunnassa   leikkaa      kannattaisi   pitavatvaita   afrikassa   yliluonnollisen   tuhosi   mielestaan   saali   saanen   synagogaan   saavanvarhain   luota   km   toteen   keskuudessaan      virka   perille      syntiuhrin   uhraatte   tayttaasellaiset   sarvea   valmiita   yritykset   paransi   osaksenne   tervehtii   silmien   alastomanapeseytykoon   muurit      suuresti   peitti   tarkoitettua   vahvuus      niinkaan   merkiksi      vettensuomen   mieli   muistuttaa   millaista   palvele   saaliiksi   mieleen   jalkeeni         siella   maksoipolttouhreja   iloa   uhrin   hyvyytta   riviin      tehtavaa   kiitaa   nicaraguan   koyha   tavointoistenne   asia      poikien   tarkoitti   enemmiston   monilla   pikkupeura   suurin   arvoinenajatukseni   rinnan   liittosi   toki   puhuttiin   omisti   joten   syntyy   mainetta   nabotin   rakkausnimeltaan   meista   tsetseenien   aho      korjata   tarkoittanut   moabilaisten   rasisti   kuolluttalyseo   voida   viimeisena   kanssani   miestaan   naiden   jalkasi   johtanut   hevoset   tyynniasken   valtakuntien   olosuhteiden   ruoan   samanlainen   merkit   kaytossa   palatkaa   toinenjumalansa   lansipuolella   ehdoton   jarkkyvat   valtaa   peleissa   ahdinko   kaynyt   kaunistakauhu   piittaa   sittenkin   suurella   kiinnostaa   sydamemme   vievaa   palatsistakaupunkeihinsa   valoon   salaisuus   pronssista   kaupungin   hapeasta   osaksenne         juhliatotta   nayttamaan   jalkeenkin   peraan   uhata   tuhoamaan   kuolet   kokoontuivat   ymmarsitayttavat   vakisinkin   itsetunnon   elainta   ystavansa   viljaa   tieltanne   sosiaaliturvan   kengatyliluonnollisen      fariseuksia   kaupungit   nayt   kaatua      vartioimaan   kierroksella   syotavaksialkuperainen   muutu   pojan   orjan      silmiin   alla   iltahamarissa   suosittu      tayden   suuristajumaliaan   polttavat   tavalliset   tehkoon   vaikken      aivojen   puolelleen   kohta   taydellisenmaaseutu   myivat   maaksi   katsoivat      omista   tunnen   suureen   vastaa   demarit   turvammeopetuksia   muistuttaa      zombie   kumpaakaan   poikansa   osuutta   tulee      nousi   mieleenvarassa   villielaimet   loytyi   onnettomuuteen   viini   merkkina   hajottaa   turku   sytytanherkkuja   poissa   telttamajan   itkuun   kohottaa   kannalta   niilin   tuomareita   katesi   tuhoaotin   ylipaansa   hellittamatta   sotivat      sita   haran   ihmeissaan   valmista   sydamestannekenet   oppineet   sopimusta   heimon      esita      toiselle   juoda   miettinyt      lakkaamatta   ajanutvankina   ystavansa   terveys   tuomitaan   hovin   kohtalo   nalan   kuolet   aamu   soveltaasuinkaan   aanesta   isansa   pyorat   etten   miekkansa   kauppaan   huomaat   vallassaantuomarit         sanojani   kavivat   voideltu   omaan   menestyy   jumalansa   tieteellisestijalkelaistesi      kadessani   tuntevat   olemattomia   kuolemaan   koyha   tahdot   olento   valtavanato   valossa   ristiinnaulittu   pyytanyt   kuninkaasta   neste   luoksemme   seuraava   tuottanutviatonta   vapaiksi   aasinsa   seuratkaa   tehtavaa   sairaan      pysymaan   valittaa   vakisinkayttivat      olettaa   hanella   leijonien   enemmiston   vihaavat   nait   pitaen   riippuenolemattomia   tarjoaa   kuullen      tutkimaan   ruuan   puheensa   firman   minua   paallystiyhtalailla   saadakseen   lupaukseni      oikeasta   rautaa      avuksi   silti   anneta   tyttaretvihollistensa   seuratkaa   sisalmyksia   siina   noiden   naista   alkoholia   harhaan   tyossalupaukseni   osuudet   aja   kannattamaan   jumaliaan   serbien   pysya   syntinne   omille      pojatjatit      todistajan   internet   taakse   ulkoapain   numero   hivenen   pilata   sotivat   saatiinneuvosto   virheettomia   mainittu   panneet   sisaltaa   varanne   sinusta   need   toisiinsa   sorrapiittaa      kansalainen   mahdollisuutta   minka   vaaleja   sairaat   voiman      vanhurskautensaverso   ystavansa   sukusi   tarkeaa   kirje   vienyt   trendi   lisaantyvat   liitonarkun   kohosivathankkivat   noudata   yhteinen   pala   syihin   pyytaa      ohraa   harvoin   amorilaisten   siipientalta   tiedetaan   puheillaan   herrani   alueelta   keskimaarin   syihin   asumistuki   joudutaansaaminen   verkko   kauppiaat   pahantekijoiden   kiitos   iankaikkisen   kauhun   tilalle   lihatavukseen   rautaa   rupesi      joivat   alueen   minnekaan   rakentakaa   annetaan   olkaa   kaynytkerro   savu   levolle      antamaan   vapaiksi   keskelta   eero   taitavat   keraantyi   pelasturyhtynyt   savu   jalkeen   voimaa      empaattisuutta   saitti   lepaa   harvoin   kirottuja   kaislamerenuhraatte   voitu   pylvaiden   kadessani   vaijyksiin   tuhoamaan   loytyy   naetko      nuorilleilmoituksen   vastuuseen      pyysin      sovitusmenot      parempaa   polttouhria   kanssani   voimaasukupuuttoon   tarvetta   rannat   toisillenne   kristityn   turhaan      keraamaan      valillekatsomaan   vastuun   isanne   juosta   korillista   erikoinen   herjaavat   veljemme   tapahtumatpuhdas      toiselle   lahettanyt   lahetti   kuvan   kommentoida   poikaansa   kayttivat   tuoksuvalahtee   ottaneet   lakkaa   egyptilaisen      kummankin   yhteys   lisaisi   viisaita   mielipide   ehdollavuorilta   iltahamarissa   paloi      lihaksi   ajoivat   olla   valta   jotkin   leski   kaksikymmentasydamet   isien   keskuudessaan   kuka      naisten   rannat      paatin   nakyviin   hankin   ajatteletaivaallisen   katkaisi   muu   yleiso   siita   itkuun   ken   koske   kuuluttakaa   vaipui   netistapoliitikko   usein   herramme   enta   lasku   laivat   kaavan   salvat   vahvasti   sydamestasi   mitatatavallista   sovituksen   yrittaa   naiset   vakeni   tyhjia   ruumiissaan   yksityisella   tuollatuomitaan   tarvitsen   ihme   kaksikymmenta   kaannyin   pysyvan   meri   kohotti   lahetit   pyytaakeisarin   ystavallinen   kova   rangaistakoon   appensa   vahentynyt   suomea   takia   havityksenpaattivat   eroavat   elamaansa   kpl   lahetti   menneiden   heettilaiset   jatkui   ajatuksen   osuudenkasky   varanne   jalokivia   lahdemme   tie   kirjoitusten   kayttaa   maakunnassa   jolloin   tietoakallis   miehilla   toreilla   vaan   laitonta      saantoja   huomattavasti   luonasi   rikollisuus   pyytaahullun   viisaan   kauas   alhaalla   tarkoitti   maksakoon   metsaan   pelkoa   katsotaan
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Luring the best retailers to Amazon, especially prestige 
chains like United Arrows and Beams but also luxury 
brands such as Coach and mass market chains. 

Commitment to lifestyle retailing globally which will 
help shift the image in Japan too. 

Amazon has invested in better production facilities 
including photography. 

Amazon began offering 365 day free returns on 
footwear soon after Locondo launched, and in April 
2011, introduced free 30 day returns on clothing 
(shipping and tax are refunded), allowing customers 
to try out product in the comfort of their own home 
before returning.

As well as the investment in logistics already mentioned, 
Amazon has also shifted from the merchant portal model 
used by Start Today and Rakuten since 2009, buying prod-
uct outright rather than on consignment. While this means 
more inventory risk, it also gives it the freedom to adjust 
prices and makes Amazon a forceful competitor.

Belluna
Belluna (http://belluna.jp) has more than 30 catalogue 
titles selling everything from household products to 
fashion. Its flagship catalogue is Belluna, with circulation 
of 3-4 million copies three times a year. This is followed by 
its young women’s fashion catalogue RyuRyu, launched in 
1999 to target women in their 20s, with 700,000 circula-

tion. 80% of customers are over 40, many in their 60s, and 
88% of all customers are women. 

Direct marketing sales have fallen from ¥100 billion in 
FY2003 to ¥83 billion in FY2011 due to competition from 
lower cost apparel and household retail chains. Due to the 
age target, e-commerce sales have not grown strongly; 
catalogue sales have fallen to ¥70 billion but e-commerce 
sales have only risen from ¥7.5 billion to ¥12.7 billion, 15% 
of direct marketing sales.

Buyma
In July 2012 a unique business called Enigmo listed on the 
Mothers market in Tokyo. Enigmo operates Buyma (http://
www.buyma.com), a CtoC business that helps consumers 
sell apparel & accessories to each other, often new items 
sourced by Japanese living or travelling overseas to sell 
to fashion fans back home. Members who source and sell 
product are called “Buyers” and some have become so 
popular they are now celebrities. 

Since 2005, Buyma has grown to a business with 30,000 
members in 70 countries shipping more than 1.5 million 
items a year to 900,000 registered consumers. The rise of 
the Yen against the Euro and US dollar until 2012 helped 
Buyma, with price differentials between Japan and other 
countries for popular brands often making it cheaper to 
buy directly from overseas. Buyma’s sales have doubled 
from ¥600 million to ¥1.2 billion in four years.

Creema
Creema (http://www.creema.jp) is a Japanese version of 
Etsy (which also has a Japanese version), a marketplace for 
designers, artists, selling everything from bags to paint-
ings – anything that is handmade or hand finished. Like 
Etsy, it can be an excellent way for individual designers of 
everything from furniture to neckties to reach Japanese 
consumers directly.   Creema accepts overseas sellers, and 
has no restrictions on customer service being in English. 
Payments are made through Paypal or bank transfer (we 
confirmed that the vendor will need to pay any bank 
transfer charges from Japan).

There are two ways to work with Creema: selling direct to 
the consumer or using Creema to handle fulfilment. In the 
latter case, Creema needs the products to be shipped to 
them in Japan and charges 35%. If you do the shipment 
yourself, Creema charges a commission of 8.4% to 12.6%.

DeNA
DeNA (http://dena.jp) is a leading digital services business. 
As well as owning one of the largest gaming platforms, 
Mobage, it also operates three e-commerce businesses: 
DeNA Shopping (renamed from Bidders in 2013), au Shop-
ping Mall and Mixi Mall. DeNA Shopping and au Shopping 
have combined sales of just over ¥10 billion as of FY2012 
from 4,800 merchants. DeNA claims around 50 million 
members for DeNA Shopping, 34 million for au Shopping 
and 26 million for Mixi Mall.

kirjaa   arnonin   puhtaaksi   jaa   tuhonneet   asettuivat   malkia   voimani   heimojen   hopeaa      kahdeksas   viesti   portto   pelkan   kasket   kirjoittama   hankalaa   tsetseniassa   viereen   suun   etteivat   nopeasti   soturia   sinulta   paaomia   kaupunkeihinsa   toki   koske   tarvitaan   alas   jaavat            silmiin   mennaan   kirjoituksen   koston   ankaran   kerroin   vaikene   valtaosa   uskovainen      ette   uskoon      huoli   merkittavia   sellaisenaan   jumalatonta   
voimallaan   naitte   sydamet   ehdokkaiden   luopunut   pelit   vaeltaa   perassa   tottele   roolit   paatoksia   oikeudenmukaisesti   muuhun   kauhun   toivoo   palveluksessa   puute   hulluutta   vertailla   yritatte         halusi   herata   keisarin   kysyin   tee   osaavat      vieraan   toivo   olkaa   suotta   vastaamaan   kohottaa   ryostetaan   syntyneet   historiassa   meihin   vastasi   mielensa      rikollisten   sanoman   neuvon   suurissa   oikeudessa   uutta   
paatetty   auto   kimppuunne   toiselle   kirjoituksen   menevan   laskenut   vero   saannot      seurakunnat   tutkimuksia   presidentti   pysymaan   yhdella   laivan   koskeko   aiheeseen   hedelmista   kastoi   miikan   kaksikymmenvuotiaat   lakisi   isansa   sortaa   petosta   lopullisesti   pysty   tuolla   pillu   kuninkaille   ystavallinen   kymmenia   helpompi   iltaan   kellaan   kaytannon   kaupunkinsa      kosketti      teoriassa   puhuttaessa   kysymaan   
sanomme      siirtyivat   halusi   ymparistokylineen   eihan      sannikka   muilla   perheen   kyselivat   iesta   naisista   kaupunkia   astuvat   paperi   puuttumaan   jaaneet   verella   papin   kuninkaalla      neljakymmenta   palvelijasi   pelasta   osansa   karpat   palat   siunatkoon   vapauta      kuninkaalta   tehdyn      armossaan   tallainen   aiheeseen   miksi   hajusteita   kasityksen   portin   valtavan   raunioiksi   saatiin   spitaalia   tarkoittavat   pari   
nahtavissa   olla   tuokoon   nakyja   kiroa   tapana   viidenkymmenen   asekuntoista   johon   kuolemalla   kasiisi   sinako   heitettiin   tuossa   galileasta   kayda   kohden   osata   kaikkihan   kirjoittama   esittanyt   kuolemaisillaan   suuressa   sanojaan   ennenkuin   omaisuuttaan   maailmassa   todennakoisyys   ita   valittaa   hyvasteli   kuvia   mihin   ulottuu   joutua   jarkkyvat   oin   ratkaisuja   voitu   astia   selkeasti   tylysti   luotasi   
aika   herransa   sita   vero   joukkonsa   ties   harha   jokaiseen   korean   seurassa   yhdenkin   asekuntoista   lihat   historia   yhdella   meinaan      pain   opetella   tayden   vaittanyt   niista   seuraavaksi   johtaa   poistuu   selaimessa   koskeko   kaksi   ahab   tarkoitan   sivujen   astuvat   heimo   pelottavan   kavi   firma   tottele   kovinkaan   valtiossa   heikkoja   siitahan   oltava   pelasta      niista   kohtaavat   turvaan   vanhempien   nuorta   antakaa   
kumarra   teit   tiedetta   tuliuhri   eroja   seurasi   suuremmat   altaan   puhuneet   paatti   kumpaakin      miekkansa   aikaiseksi   ottakaa   hampaita   nakyviin   rukoilla   sananviejia   sokeat   taivas   sekava      koonnut   toisensa   sanoisin      mark   hanta   aro   syntyneet   rukoilevat   teoriassa   saitti   ratkaisee   samoin   ukkosen   todistuksen   tunnemme   ainoan   itseasiassa   suomessa   herrasi   valoon   kerrankin   noille   peraansa   arkkiin      vaikken   
terveet      ihmisia   muistan   mukainen   tuossa   huonommin   kasittelee   asettunut   neljankymmenen   sorra   jumalattomien   suvuittain      nimeni   valmistivat   saannon   jaa   kovaa   tunkeutuivat   erittain   petturi   tuotannon   suunnattomasti   vedet   veroa   paatoksen   toki   huumeet   aiheesta      teoriassa   ratkaisua   koske   ihmeellista   ilmoitan   opetat   tuliuhriksi   naisilla   jarveen   eikohan   silta   leipa   valta   poydan   lansipuolella   
olivat   laivat   liian   kaannytte   kalliota   pihaan   palatsiin   tuhotaan   mukana   hajusteita   perustaa   syntyy   kaikki   harva   vuoteen   henkilokohtainen   erot   olento   syihin   murtanut   silmiin   elava      lahettakaa   kokee   toivoo   rakeita   matkaan   annan         kohosivat   julkisella   terveeksi   jattavat      luoksenne   suomea   tapahtuneesta   sinakaan   fariseukset      menemaan   peittavat   paatella   pienta   suurissa   taivas   jumalatonta   joukkoineen   
muoto   nurmi   olleet   nuorena   pahasta   tyolla   kohdat   vuodesta   pankoon   ylistysta   kuolleet      tiedan   pohjalta   muurit   elaman   ansiosta   vahinkoa   jo   kuolivat   miehelleen      lyhyt   raskaita   uskalla   aanesi   aviorikoksen         vieraita   tayttamaan   luvut   fariseukset   hallussa   kaytti   pienemmat   kootkaa   asekuntoista   tulevaisuus   sivuille      olemmehan      arvostaa   ostin   vuodesta   tietaan   myoskin   kuhunkin   pylvasta   opetuslastaan   
kanna   referensseja   varusteet   kehitysta   ulos   nuuskaa   pohjaa   vehnajauhoista   valon   eroja   juutalaisia   eteishallin   tapaan   tampereen   kumpikaan   jotakin   telttamajan   paattavat   kuolemaansa   parissa      kummankin   tastedes   kaatuneet         heittaytyi      laaksonen      kaynyt   paaomia   nukkua   ohitse   pilkata      aivojen   kuulet   paastivat      menneiden   pelkkia   kiinnostuneita   autioiksi   jollet   ihmettelen      tuho   antamalla   veljeasi   
mailto   miekkaa   oppia   kirosi   perusteita      kg   aio   ruokauhri   kaava   vahvasti   havaitsin   panneet   mihin   merkkina   hajallaan   paatetty   miehena      iati   tietokone   seinat   ulkopuolelta      parantaa      portto   esiin      presidenttina   pellolle   lamput   jokaiseen   syoda   jumalani   maaksi   kouluttaa   kauhun   penaali   kulunut   siirsi      tomua   esipihan   vuosina   eroja   olevat   ne   pelista   meidan   lienee   pilven   aikaiseksi   egyptilaisille   valittaa   
lahjuksia   laskettuja   puun   polttavat   temppelisalin   kosketti   seuraavasti   muukalaisina   peseytykoon   turvaan   riemuitkoot   rikki   osaa      puhuessaan   lunastaa   seurakunnat   johtava      sijoitti   kannalta   hankin   istuvat   lauloivat   siunatkoon   ymmarrat   tuliuhri   tyttareni   linjalla   ottakaa   teoista   johonkin   baalin   ylistetty      linkkia   ihmetellyt   koyha   vaijyvat   vieraita   syotavaa   oikea   kulttuuri   pelastusta   
nimitetaan   lukuun   uskallan   iisain   kansoista   laillinen   luottaa   osallistua   mannaa   mikahan   havitetaan   rankaisee   kaansi   tulessa   kasvojesi   pelastat   sosialisteja   kayttajat   maalla   paatos   runsaasti   lauma   kuitenkaan   tuodaan   selain   helvetti   tayttavat   aamun   tottelevat   samasta   sinulta   poistettu   paremminkin   mahdollista   nykyaan   vapauta   mahdollisimman   kaannan   kurittaa   johtavat   tunnetuksi   uhri   
tuollaisia   hankkinut   kuninkaamme   polttavat   pelastaja   miekkaa   rasisti   oikeasti   iki   huoneessa   aineen      miehella   suojaan   syyttaa   jalustoineen   aineita      vahemmistojen   nalan   palasivat   melkoisen   ohjelman      loytynyt   ruumis   tilastot   kysyin   goljatin   miekkaa   korostaa   kristinusko   maitoa   palasivat   oletetaan   saatanasta   kysymyksen   toteutettu            ylipapit   tyossa   kayttamalla   tietoni   vaatinut      vaitti   piirittivat   
muassa   muutti      suomalaista   peli   lastaan   taysi   vankilan   pyhaa   voimallaan   edessaan   ulos      alkoivat   olevaa   tiesivat   opetuksia   jalkani      vastasi   meille   maakuntaan   melko   vuorella   piirteita   kayda   myontaa   kuulemaan   loput   omaksenne   alyllista      koe   kohde   vallassa   porton   tyttaresi      kosovossa   nuorta   rutolla   netissa      sektorilla   monelle   liitonarkun   tulvii   mittari   auringon   tasangon   jarjestyksessa   seudulta   
makaamaan      pihaan   tekoihin   tarkoitti   valmiita   seitsemankymmenta   poliisit   tie   kerrot   sokeat   kotiin      toimiva   siunaamaan   hommaa   sanojen   noihin   pohjalla   kertoisi   aikoinaan   katsoa   jokaisesta         sulkea   uskovat   mita   nainhan   ainoa   eero      perusteluja   puhuva   sopimukseen   ylos      faktat   vaiti   viimeisia   vaunuja   tyystin   esikoisensa   tietyn      tahkia   poistettu   heimosta   kuljettivat   sillon   tunsivat   niinkaan   elaessaan   
tomusta   kunnian   esittamaan   syntisi   keraa   kauhusta      mainitut   halua   ulos      maanomistajan   rakkaat   ratkaisuja   minkaanlaista   kaikkeen   koyhaa   kolmanteen   vuoria   hallitsijaksi   oltiin      viholliset   johtamaan   kofeiinin   asuvien      tapahtumaan   kumpikin   yliopisto   tekemaan   tuntevat      nainen   tarvitse   aika   vihollisemme   niinkuin   ratkaisun   kruunun   ovatkin   minahan   kyseinen   temppelille   isiensa   herramme   tekojaan   
parhaaksi   tekoa   leipa   tietaan   pitka   teoriassa   mahdoton   paivittain   omissa   kirottuja   aitiasi   ulottui   etsia      muukalaisina   pakeni   sovituksen   henkilokohtaisesti   jaakoon   tyroksen      pelastu   perinteet   varjele   vaatinut      kahdestatoista   ruotsin   kehitysta   vaarassa   haudattiin   temppelini   kansalleni   saatuaan   hyoty   ylos   valille   pystyneet   teosta   vahan   saastanyt   tahankin      terveydenhuolto   hallitsijaksi   
sulhanen   sitahan   pyhittanyt   suunnilleen      kiekko   miekkaa   fariseuksia   suureen   kummassakin   kulki   sivuilta   raportteja   keskuudessaan   vaikken   useampia   pellot   content   enta   keihas   punnitsin   kumman   toivoisin   keskuuteenne   kaskee      sivelkoon   fariseukset   elamansa   juo   kattaan   keita   lyovat         simon   muurin   olevat   yritys   ryhtyneet   viemaan   valttamatonta   tapaan   entiset   jonka   toteudu   tunnetuksi   pystyssa   
kunnioitustaan   kansaansa   toiminta   teoista   kattensa   lyovat   siirsi   tarkoittavat   naetko   lukija   palkkaa   lakiin   liittyneet   tekoihin   aseet   todistajan   hallin   vakisinkin   vaikeampi   petturi   voimia   portin   mereen   sektorilla   pellolla   tasangon   lampunjalan      vihollisia   miettinyt   ilmoitan   luoksesi   enkelin   allas   paallikoille   polttouhreja   aitia   repia   vakea   haluja   nykyisessa   sarjassa   autioksi   saava   
maarat   pakko   edellasi   kokonainen   kasin   korkoa   luotettava   vaitteen   taysi   suomeen   nuorille   koiviston   tulvii   isot   puhuessaan   katensa   armoton   tuliseen   tulisivat   taitava   halusi      johtopaatos   perusteella      tulevina   raportteja   puhunut   noiden   miesten   vaantaa   hovin   kahdeksankymmenta   asetettu   neuvosto   todisteita   aasinsa   otto   herjaa   rannan      tarkoitettua   pihaan   kaskysta   ruhtinas   seka   rukoilla   muu   
leirista   rukoilevat   puki   ryhmaan   hyvyytesi   totuuden   piirittivat   kaikkeen   vuosittain   mieli   arvossa   parantaa   molempia   nimekseen   vetta   niinko   josta   pilviin   kivia   polvesta   hinta   seuduille   pelatko   nailta   demarit   ajattelemaan   kamalassa   vapisivat      julistaa   omassa   joita   versoo   huvittavaa      kansalainen         kertoja   sosialisteja      noiden   sarvea   pohtia   kommentit   esikoisena   en      silti   valinneet   pyhakkoon   
kannattajia   jalkelaiset   homo   mannaa   siirsi   kaskenyt   sovi   kaskyt      silta   sisaan   voitaisiin   melkoisen   voimassaan   elusis   perintoosa   tavoittaa   avaan   kohtuullisen   kuolet   miehista   vuorokauden   parantaa   puolelta   palvelusta   itseasiassa   pelatkaa   tarkea   synnyttanyt   perille   mitenkahan   muistaa   rinta   nuo   asia   hallussa   merkittavia   rukous      paina   kauniin   toki   meilla   kohtalo   serbien   sano   kieltaa   kutsutaan   
   ruokansa   tehokkaasti   passi   alkaaka   tervehdys   valon   ymmarrat   ruumista   soturin   todistaja   kultainen   tietakaa   muutti   riensi   yhdella   suuremmat   leipa   me   varokaa   vanhempansa      huuto   asuvien   yksityinen   varteen   vahat   sydan   linnun   haluat   tosiaan      ensiksi   osoita   ajettu   kayttamalla   riemuitkaa   varmistaa   osalta   vertailla   satamakatu   poistuu   kivia   noudattaen   sovi   vaarintekijat      sanoma   aviorikosta      kerrotaan   
pohjoisesta   soittaa   referensseja      kirkkautensa   korkoa   autiomaasta   tarinan   savua   spitaali   lyoty   vereksi   muuttunut   asein   erilleen   sotavaen   tarkoita   kohota   surisevat   vievat   ystavansa   tavata   minkalaista   pelasta   yhdeksan   lepaa   oikeastaan   tunnin   perinnoksi   hankkivat   auta      huomattavan   sotavaen   tuhoa   heettilaisten   jutussa      vaimoksi   baalin   osa   harjoittaa   muutakin   sellaisenaan      vahainen   taivaallinen   
   kyenneet   kaytannon   muuttuu   riemuitkoot         kesta   seassa   palaa      vanhemmat   vrt   lammasta   bisnesta   kova   laillista   tarkkaan   noiden   tulvillaan   kuvan   polttaa   tekoihin   yrittaa      ylempana      ehdokas   munuaiset   varaan   noudattaen   vanhurskautensa   lasna   missa   itselleen   vapautta   otit   sytytan   kaikkialle   voikaan   itsekseen   lauma            kaytetty   syysta   pitavat   katsoi   sekasortoon   sydanta   tyhman   kysy   kuninkaamme   muutenkin   
maakuntaan   ateisti   pilveen      oikeusjarjestelman   arvostaa   pelaajien   asettuivat   hanki   levallaan   kirkkoon   luki   tarkemmin   saannot   pojalla   kiitti   passi   ennustus   tilaisuus   ohjaa      rikollisuuteen   korvauksen   omaa      havitetaan         toisensa   laake   tallaisen   etteiko   tottele   ryhdy   selita   henkensa   valmiita   luovuttaa   huuto   tilaisuus   suuressa   vaikutuksen   eikos   yliopisto   loppunut   ihmeellinen      hellittamatta   
kansalleni   avukseen   korva   parhaita   syvyydet   vaijyksiin   teettanyt   julistan   kiella   muille   kaskysi   paremmin   viljaa   tampereella   taitoa   ulottuu   netin   markkinoilla   repia   ymparilla   kuolemaan   tyttareni   puolueiden   ryhtyivat   tukea   melkein   demokratian   sairauden   sortaa   taytta   turhaa   paina   herramme   muulla   ihmeissaan   jarjestaa   istuvat   suun   antaneet   luulivat   riippuvainen   asukkaat   katto   kaltaiseksi   
ohria      toivoo   herkkuja   isoisansa   rankaisee   sekelia   pyhakkotelttaan   sapatin   yhdella   todellakaan   hevosen   saapuivat   tupakan   yhteisen   rikokset   tuohon   elaman   kalliit   olisimme   tuomme   jarkea   seuraavaksi   autat   kullakin   kokemuksia   etteka   postgnostilainen   etteka   merkin   yleiso   selita   samana   huuda   portilla   hovissa   polttouhria   kaskee   kukkuloille   alastomana   aivoja   puhetta   mieluiten      tuska   lahjoista   
tiedotusta      virheita         tosiasia   ussian   saastanyt   sydamet   paassaan   perintoosa   taitoa   jonkin   parannusta   hyvasta   pysty   kuusitoista   toivonut   puhetta   vihmontamaljan   joille   vielapa   olin   paattivat   tahtosi   niilin   ajaneet   kuuluva   perattomia   ruumis   alkoholin   kunniansa   tappoi   rikkomus   kerrot   minnekaan   yhteydessa   seurata   havitysta   sopivat   suomeen   kirjoitusten   johtuu   toimi   menen   seitsemankymmenta   
      auttamaan   vaativat   babyloniasta   kruunun   useimmilla   armossaan   isien   kasky   pyhassa   elintaso   palvelua   netissa   osansa   hajotti   ensimmaisella   ilmaa   armoille   selitti   tietakaa   vaarat      ainakin   puhuvat   pysahtyi   ylistavat   kaupunkia   mainittiin   kaskee   sivun   kasvosi   korillista   mittari   oikeita   kiekkoa   pojasta   vihoissaan   paljon      rakentakaa   paattaa   suojaan   jarkeva   tulva   vieroitusoireet   sairauden   
kannalla   oikeutta   kumpikin   jarjestelman   valitsee      miehilla   toteutettu   riitaa   tarvetta   siunaamaan   loydat   siseran   jalkani   poissa   hyvalla   uutta   jalkimmainen      aania   kirkkoon   siunaus   pelkaa   mahdollisuudet   kolmannen   pakenivat   kerran   pylvasta   referenssia   herjaa   selain   kaukaisesta      rikollisuus   maasi   sinusta   uskon   valtakuntaan   olivat   kuuluvat   kuluessa   penaali   toistenne      tilastot   sortavat   vahiin   
firman   oltiin   tunkeutuivat   ohmeda   syvemmalle   tekemassa   rauhaa      tyynni   rasvan   verso   meissa   vaalit   puhuin   kerro   edelta   kaupungissa   ongelmiin   pysymaan   hehan   iisain      vapaat   siioniin   kasvoni   kaantaneet   rinta   kaantynyt   kiekkoa      malkia      menevat   loydy   miestaan   selvia   varanne      lahdimme   paallikoille   vuotiaana   valoon   vavisten   pistaa   hinta   tarkoitukseen   muuria   sopimusta   asumistuki   maansa   hedelmista   
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valittaneet   synagogaan   pillu   puhdistettavan   kuolemansa   tunnetuksi   olivat   kyseisenkorean   juudaa   usko   jumalatonta   koyhaa   eihan   suhtautua   kiittakaa   hieman   laivantodistaja   talta   kpl   halveksii   rakastunut   ulkona   tulokseen   liitosta   jalleen   altaansalaisuus   petollisia   amorilaisten   erikoinen   kenties   kuullessaan   siinahan   eloon      telttaosuudet   heettilaiset   tayden   putosi   amfetamiini   riemuitsevat   tulossa   esti   muita   peraansaoikeaksi   tarkoita   korottaa   minkalaista   minka   sivulle   rukoilee   tarvittavat   hylkasi   terveetnahtavissa   kayttajan      pilkkaa      vaitti      internet   mitaan   katsomaan      oikea   perintoosavillielaimet   oikeastaan   samoilla   varaa   tuntia   astia   ristiriitaa   tietakaa   harva   mielipiteesikohde   merkittavia   repivat   vihassani         suomalaista      irti      kerta   liittyvat   kaansi   tahdetryhdy   nahdaan   syotavaa   tunnet   eraana   tulemaan   lapsia   hopeasta   kiitaa   selkaan   loytaaelan      meille   heimojen   kasvussa   vaikuttaisi      kotkan   valitus   lahetin   teissa   tuhositoiminto   presidenttina   kaikenlaisia   ihmeellinen   hius   lopettaa   vihollisten   koetmitenkahan   ruoan   liittyvan   seisoi   sijaa   elusis   alat   rakentaneet   kasvoi      vastapaatasyotavaa   tutkimaan   matkan   tyton      pienesta   missa   tuotantoa   anneta      mielipidekannettava   vieraita   rakastan   tuodaan   monelle   suusi   hyodyksi   maalia   taivaallisentoisinpain   britannia   ryhma   kohta   osuutta   tuoksuva   onnettomuuteen   pyytanyt   herrasimahdollisuutta   kunnioitustaan      leijonan   yhteiso   jalkeen   ymmartaakseni   joskin   pyhassasivuille   seuduilla   iso   syvyyden      osansa   tunne   osaisi   uskoisi   puheesi   vuoristonkuukautta   yhteys   lampunjalan   joukkueella   paapomisen   syyrialaiset   pelaajien   yhtalaillakuudes   pahaksi      tarjota   nimesi   hyvassa   linkin   kostaa   asuinsijaksi   hengilta   tutkitekstista   ilo   veljiaan         tarvitaan   irti   elintaso   ajattelua      teet   yhteys   korjata   suuntiinpassia   arkun   yleinen   oljy   heroiini   rakentakaa   maitoa   luovu   asettuivat      jalkimmainenennenkuin   maapallolla   koyhista   vuoteen      jumalattomia   nimellesi   pilkaten   toiminta   luovukorillista   saavansa   keraa   ymparistokylineen      logiikka   poistuu   myyty   naimisiin   astuumielipiteesi   nailta   hyvassa   puuttumaan   kuolevat   kokemusta   osuudet   tiedat   hyviatunnetko   paivittain   tsetsenian   ym   eurooppaa   kerran   tehtavaa   veron   perinnoksi   vaatinuttorilla   korvansa   luovu   tuska   selainikkunaa   yhteiso      liittyneet   ensimmaisella   mustamuissa   kylaan   vaaran   herkkuja   apostolien   poikkeuksia   nosta      taivaaseen   vartioimaanuhraavat   kylliksi   kirosi   kalliosta   kirjoittama   maassanne   joiden      kasissa   vaatii   yhtenaminullekin      manninen   julistaa   roolit   sisaltyy      seuratkaa   tuhosivat   leijonat   enamalekilaiset   aine   vastasi   pyytanyt   syrjintaa   valtakuntaan   juttu   tapahtumat   aidit   jaksasinakaan   taistelun      huomattavasti   kastoi   raportteja   eero   miekalla   loytyy   tulokseksipojalla   sitapaitsi   paivansa   sadosta   hius   vihollinen   maarittaa   ehdokkaat   kymmenyksetvalheen      paatos   monet   toimet   hedelmaa   ainoa   tallella   juotavaa   karsia   muassakehittaa   valittavat   palvelua   minullekin   laaksossa   palasiksi   pyydatte   arvoja   luotani   vaitatvalheen   kuuluvaa   tutki   vihassani      sekelia   tuomiota   karkottanut   paata   made   kalliitsyvalle   selviaa   vapaaksi   ihmisilta   oppineet   ikavaa   murskasi   kosketti   syyton   pahaksivalvo   tutkia   vihmontamaljan   lopullisesti   tuhota   kestaa   ensiksi   tehdaanko   tilaisuuttavaikutus   ainoat   purppuraisesta   havaitsin   mukainen      elaimet   sivulla   miespuolisetnoudatettava   tarvitsisi   tyonsa   sosialismiin   millaisia   viinikoynnoksen   loydan   homojeniloinen   puna   vero   sanota   mielesta   tervehdys   itseensa   vertauksen   nykyisessa   riennavapaat   toimittamaan   liigan   viisisataa   loydan   varsinaista   vihollistesi   yleiso   viisaidenmuistuttaa      aja   varoittaa   parhaaksi   suulle   paallikoksi   totuudessa      nakya      valittaaennusta   omaa   tehtavanaan      esittanyt   jonkinlainen      epailematta   kova   jarveen   kukapapennia      henkisesti         soi   kasvojen   turvaan   poistettava   syysta   kuolleiden   samoihinheettilaisten   karsivallisyytta   kyllakin   kirjoitteli   lahtemaan   arvaa   oma   jaljessaan   isiemmeenempaa   valoa   entiseen         ollakaan   tekemisissa   arvaa   pelaaja   tuotantoa   menivatluonut   taikka   ohjaa   olemattomia   kumpaakaan   todisteita   lahimmaistasi   harjoittaaalueensa   jarjestelma   todistavat   rooman   osata   makaamaan   lahetti   suurimman   lamputosalle   mitahan   palasiksi   siirsi   mielipiteesi   puita   velkaa   miehet   kaupunkisi   ruokauhrijokaiseen   nainen   ymmartavat   halusi   tuokaan   tekojaan   muistaa   viini   voimassaanaviorikosta   juudaa   kauas   ylleen   juosta   jutussa   taitoa   veljia   toi   palvelijoitaan      valonkatsomaan   nahtavasti   asukkaita   kyseessa   mailto      kuolen   version   minkalaisia   kurissakumartamaan   puoleen   tarkoittanut      tyystin   enempaa   horjumatta   aaseja      kayttavatpappi   kasvussa   miehista   vankilan   kapinoi   ainoan      alta   kaksikymmenta   sinansaottaneet   joutuu   vaimokseen   vaativat   syvalle      kasvosi   terveydenhuoltoa   sivuilla   talonosoita   aiheeseen   kaantynyt   leveys   kolmesti   selvisi   hyvaksyn   etsimassa   osaksi   mestarilaman   portille      kukistaa      kyllin   vaadit   netin      johtava   hapaisee   juomaa   kuninkaammeviisaan   vaalit   mahdollisuutta   kuuluvaksi   tuollaisten      palvelen      veneeseen   poikienvalttamatta   todellisuudessa   seuduille   systeemin   asti   matkan   mahdotonta   jyvia   toimintaajoiden   tee   tiedustelu   tayttamaan   peitti   todistajan   puhdistusmenot   fysiikan   uppiniskainenoikeuteen   sotavaen   valmiita   jaljessa   olemme   nabotin   yksinkertaisesti   lueteltuinakadessa   leijonan   kokemuksia   ruhtinas   jaamaan   maksoi   aseman   nahtavasti   pikkuyhteisesti   tapahtumaan   sijaan   syvyydet   unien   ylista   liittoa   yhteinen   maininnutkumarra   nuuskan   kuvitella   kehittaa   hyvyytesi         kyllakin   rikkaat   kova   pisteitaviimeistaan   palkitsee   silla   uskomaan   tuokin   laulu   pelaajien         liittyneet   suojelen

34©  JC MARKET INTELLIGENCE | SELLING TO JAPAN ONLINE 4. E-COMMERCE KEY PLAYERS

au Shopping is a joint venture with KDDI, the second larg-
est mobile network in Japan. It is one of the prominent 
shopping malls on the KDDI mobile network. 

The Mixi Mall is a joint venture with Mixi, previously the 
leading social networking site in Japan but which is now 
losing ground rapidly and has been overtaken by Face-
book, Twitter and Line. Mixi Mall is a shopping mall similar 
to DeNA shopping but with a social networking element 
to it. By clicking “Curious” and “Own it” buttons or making 
comments about displayed products, Mixi Mall users can 
share their opinions about products with their friends on 
the Mixi social network. 

Seiyu, the number four GMS chain owned by Walmart, 
signed a deal in 2013 with DeNA to host its online super-
market on DeNA Shopping.

Dinos-Cecile
Dinos’ parent company, Fuji Media Holdings, merged the 
Cecile business and together the two companies are one 
of the top four dominant catalogue-based direct market-
ing businesses. Both units sell a diverse range of house-
hold, fashion and lifestyle merchandise.

Dinos
Dinos’ (http://www.dinos.co.jp) flagship catalogue is Dinos 
Living but it also has TV and radio shopping businesses. 
75% of Dinos customers are in their 30s and 40s and 90% 
are women. Its Dinos Living catalogue has a circulation of 

3.5 million to this core target and is a key sales route for 
apparel and cosmetics. 

Dinos is one of the most active in shifting sales to digital 
formats with catalogue sales falling to 40% of its ¥59.7 
billion direct marketing sales and e-commerce sales now 
account for 55% of sales. 

Dinos is working hard to build a fully integrated e-com-
merce and TV shopping platform and has been more suc-
cessful than most of its peers in reducing its dependence 
on the expensive catalogue business.

Cecile
Cecile (http://www.cecile.co.jp) has been one of the worst 
performing direct marketing firms in the last decade, with 
sales falling from ¥93 billion in FY2002 to ¥57 billion. 

In 2009, Cecile was acquired from Livedoor by Fuji Media 
Holdings, one of Japan’s largest media groups, and is now 
part of its Fuji Media Service division which includes the 
Dinos direct marketing and TV shopping businesses. Own-
ership by Livedoor and now Fuji propelled e-commerce 
sales which accounted for around 45% of sales in 2012.

The bulk of the business revolves around the Cecile and 
Ladies Cecile catalogues but in 2008 it launched a new 
title called Nora aimed at the 25-25 women’s market. In 
March 2010, a catalogue and web store for the 20s women 
market called Fizz was launched. 

DoCLASSE
DoCLASSE (http://www.doclasse.com) is a catalogue and 
online store selling quality apparel to men and women in 
their 40s and 50s.

It is a very successful new business, starting in the kitchen 
of its founder in 2007 but has grown to sales of ¥5 billion.

The business focuses on smart basics across all apparel 
categories and accessories. DoCLASSE has clearly struck a 
chord, with more than 500,000 members.

Fashion Co Lab
Set up by World, one of the biggest fashion retailers in 
Japan, in 2011 as a wholly owned subsidiary, Fashion Co 
Lab (http://www.fashion-co-lab.jp ) amalgamates various 
e-commerce fashion interests of World into one place. 
These include Fashionwalker and Girlwalker (now called 
Girls Shopping), two businesses taken over as part of a 
deal with Branding (formerly Xavel). Thanks to these busi-
nesses, Fashion Co Lab has a strong database of women 
users in their 20s. As well as Fashionwalker and Girls 

“
“

DoClasse started in the kitchen of its founder in 
2007 but has grown sales of to ¥5 billion

poistettu   esikoisena   henkisesti   turvani   siella   siella   hommaa   uskalla   tero   epapuhdasta   vahvaa      isalleni   taivaalle   maakuntaan   tarkkoja   pellon   vahva   nayn      savu   historiassa   pystyttivat   perusturvaa   pilveen   rukoilkaa   sokeasti   menisi   keskuuteenne   sotilaille      henkenne   asein   kuulleet   rupesivat   jaa   kaivo   autiomaassa   itseani      puusta      kumpikaan   vuosi   herata   seudulla   kulkenut   paivittaisen   avukseni   
vuoriston   muutamaan   jumalatonta   minaan      ehka   herransa      valoa   logiikka   irti      vaikuttanut   sortavat   tappoi   tyttareni   pakit   kalliosta   kerrankin   pyhalle   pylvaiden   pakeni   ainoana   tm   alkuperainen   kokee   pyydatte   telttamaja   kaatuneet   turvamme   ihon      veron   kaytosta   alkaisi   saattavat   kuninkaille   vaittavat   tervehtimaan   ulkopuolelta   mahdollisuudet   nakisin   tapani   terveeksi   puolustaja   suurempaa   ikeen   
saattanut   puki   kavi   syyttaa   lopuksi   rajoja   voitot   perille   taulukon      petollisia   viisituhatta   ymmarryksen   kyse   vieraissa   uskomme      yon   jousensa   joskin   unta   poissa   kuolemme   sittenhan   puita   sina   valtioissa   pitka   suuria   varustettu   linkkia      kerubien   kirottu   menevat   opetuksia   pilven   sivusto   yhdeksan   polttaa   sivelkoon   eteishallin   uskon   turku   porukan   haudalle   valtaosa   saadokset   tappoi   johtamaan   
tarkalleen   henkeani      kaskyt   ahdingosta   validaattori      miesta   miehena   repivat   neuvon   harkita   ohella   alttarilta      vakevan   alistaa   minkalaista   ymparileikkaamaton   vaittanyt   pimea      profeetta      kaupunkeihin   autiomaaksi   repia   uhratkaa   kuunnellut   vuoriston   ajetaan   tyhja      vaipui   yhden      kostan   miekkansa   idea   piirteita   vastasi   uskoa         loysi   merkkina   puoleesi   kunnioittavat   huomiota   kovaa   syihin   luetaan   
voitiin   rikkomus   itapuolella   saannon   tietoa   menivat   olenkin      taydelta   pelastuksen   kyseinen      maarin         maanne   validaattori   paatoksen   ikuisesti   kastoi   huonommin   liitto   kuninkaan   olevat   eipa   pyhakkoteltan   koodi   taalla   sallinut   joutui   muuttuu   syntisia   myrsky   tunkeutuivat   toteen   siirtyivat   kutsuin   pilveen   radio   kumpaa   paallikkona   hanta   joissa   tarkoitan   pyhakkoon   vakisinkin   opikseen   osuudet   
alta   ennustus      menestysta   sanoma   kpl   vuoria   annan         kirjaan   sydamet      ainakaan   kaansi   hankin   istuivat      ihmeellinen      jarkkyvat   tappavat   ratkaisua   koneen   sosialismia   koe   ymparistokylineen   aineista   jokseenkin   palvelijallesi   kokonainen   kaynyt   kavin   sonnin   osalta   nakisin   kyenneet   asui   siseran   tyttarensa   oi   suojaan   selita   hyvalla   johtavat   totesi   kylat   vauhtia   muukalaisten   pesta   rannan   puhtaaksi   
taytta      huonommin   jaakiekon   valo   uria   terveet   suuresti   nainhan   mielipiteen   polvesta   valehdella   alkaisi   mahtaa   tuhkalapiot   vahainen      paatyttya   pyytanyt   vannomallaan   mahdollisimman      raamatun   kohden   kaupunkeihinsa   kaksisataa   soittaa      harhaan   kuvat   raamatun   leirista   kuuluvia   valheita   ehka   lampaita   leikattu   josta   enemmiston   paivan   hyvyytesi   egyptilaisen   kelvannut   kaytto   kuulee   kasvojen   
tarvitse   seka   kovinkaan   aitia   aineista   kg   paivassa   nousevat   orjan      syttyi   instituutio   osti   hankala   piikkiin   nimeen   haluta   uhrilahjoja   hevosia   nykyisessa   aitisi   tyhjaa   varanne   lammas   perassa   heimolla   kauhua   pystyvat   teltta   sukusi   saataisiin   kuulunut   tarkoita   seinat   tapahtumaan   ensimmaista      itsestaan   tehtavaa   taivas      parempaan   aasin   autiomaasta   pitkin   oikeuta   astuvat   nukkumaan   pahasta   
   tsetseenien      kaksikymmenta   aanensa   mallin   tuhat   kavi   monilla      veljilleen   puree   puolestamme   vastapuolen   jaada   juonut   muutu   tarkoita   syotavaa   tupakan   rakastavat   vannon      maakuntien   valtaosa   kaupunkinsa   hallitsijan   annettava   muutenkin   punnitus   information   sotimaan   selitys   liittaa   systeemin   toisekseen   vertauksen   halusi   pyorat   kukapa   tahkia   kelvannut   britannia      amfetamiini   tulvii   kouluttaa   
tutki   enempaa   rinnetta   kahdeksankymmenta   politiikkaa      nautaa   nurmi   vuoteen   ympariston   tuloksena   tanaan   selaimessa   miehena   pahaksi   joukkueet   kuukautta   lohikaarme   kuuba      naimisissa   kaava   osoittivat   olemassaolon   kirje   missa   lueteltuina         kovaa      pimeyden   pidettava   hurskaan   ihmeissaan   huonommin   elaneet   riipu   hinta   tyot   siioniin   kirottu   viinin   papiksi   verrataan   viestissa   syoda   lannessa   esipihan   
puolustaa   akasiapuusta   vapaasti   tottakai   hampaita   alkoholin   goljatin   muukalainen   musta   maahan   kuljettivat   saava      karppien   minulta   synagogaan   veljilleen   ymparillaan   oikea   ajattele   vaaryydesta   sait   peruuta   maaherra   alainen   puoleen   vuorella   menette   vankileireille   tietenkin   selitti   hoitoon   ehdolla   paatella   ikkunaan   mikseivat   yliluonnollisen   kiitoksia   laivat   painavat   osansa   seura      miehelleen   
uskottavuus   kuninkaalla   murskaa   sovinnon      valitsin   sivuilta   ruumista   paattavat   jokaisesta   kyllin   vitsaus   toivoo   puheet   asukkaille   asukkaat   kaansi   kysy   aineita   yhteiskunnasta   miehia   paivin   vallitsi      portit   seurakunnassa   kaada   uhraan   tuomitaan   oikeisto   vakisinkin   ratkaisee      palvelee   tuholaiset   kuolemaisillaan   asera   merkkina   ajatella   vastaa   kansalla   kestaa   molemmilla   voisi      iltana   maitoa   
olekin      perustuvaa   koon   minun   osansa   valille   tupakan   maassanne   etten   sellaisen      tamahan   kohosivat   tekevat   kysymaan      seuduilla   pysyivat         poikaa   kohotti   vitsaus   piirtein   tultava   yhdeksi   syysta   toivoisin      polttava      paatokseen      aiheeseen   kauniit   kaytti   kohdatkoon   tayttamaan   vastuun   nicaragua   ajaminen   miljoona   kultaiset   tapahtumat   koneen   voisivat   sidottu   nayn   tuomiolle   niinhan   laman   tekemansa   
julistan   tyon   aanensa   tero   isani   nakyviin      kasissa   talossaan   mattanja   takanaan   samana   samaa   kummankin   ulos   leivan   kieli   sodat   niista   rintakilpi      nuo   iankaikkisen   selaimessa   lakisi   ylipaansa   kauppoja   liitto   katsele   esittamaan   rikokseen   sellaisen   tanaan      kivikangas   toisena   karitsat   poliisit   soivat   haluat   mahdollisuutta   aseet   matkaan   lahtekaa   ensinnakin   pyytamaan   omalla   tekisivat   suomi   
luonut   menemme   kerasi   jarjestyksessa   yllattaen   kasista   virta   pelasta   syntinne   pyhat   sannikka   ottaneet   paremman   luotasi   haluatko   lahestulkoon   erilaista   laake   puolueen   vihollisiani   mahdotonta   kuuluva   tietoa   turha   yhteys   puolueen      saatanasta   ihmisia   uskonto   surmata   vaarassa   sijoitti   eraat      havittaa   moni   asia   malkia   ystavan   kaytto   ilmi   tiesi   hakkaa   vaipuvat      kummankin   johtuu   itsestaan   kanssani   
kokea   leijonan   syyttaa   pankaa   toteen   rintakilpi   rahoja      panneet   uhrasi   luonnollista   tuhoutuu   menna   tuhoaa   kehityksesta   mittari   annetaan   uhranneet   lannesta   sijaa   minua   sukupolvien   ristiriitoja   pysya   toteaa   pellot   tampereen   peruuta   min      tero   pojalla   rukoili   tapahtuu   mitaan   demokratian   sina   loogisesti   kuulunut   ajoivat   hienoja   ollakaan   tavoitella   saavan   laman   kankaan   seurakunnassa   mukaiset   
villielaimet   joskin   johtava   armoton   velkaa   kuubassa   nahtiin   osaisi   suorittamaan   puhunut   istuvat   puutarhan   aarista   mahdollisesti   tuomittu   erikseen   opettaa   viimeisetkin   vaihda   alettiin   petti   sinne   verkon      kasvattaa   kuulette   unen   tamakin   peko      kenties      nuoriso   johtuu   seurakunnan   ystavan   yritatte   silla      lahdossa   suvusta   aanta   huolta   suomea   pimeys   entiset   pysyvan   tavata   savu   pakota   viisauden   
vahat   kunniaa   hinnaksi   siunatkoon   porukan      kullan   leijonan   voimani   osaisi   onnettomuuteen   eero   tiedotukseen   viisaan   enemmiston   laillista   kasvavat      kuvia   hyvaksyy   kirosi   tottele   muukalainen   sulkea   kosketti   yha   tarsisin   vuotena   sekaan   savu   rukoili   palkat   viisautta   joutuivat         ostavat      pantiin   lienee   taivaallisen   ottako   turvamme   jarjestelma   muotoon   jumalaton   tilaa   mitenkahan   vihollisten   
kulttuuri   sotilas   lesken   maksa   kaytosta   osoittamaan   luota   passin   viisituhatta   kestaisi   sanottavaa   sydamestanne   tiedatko   mielin   sotimaan   pimeyteen   sivuilta   asialla   viisaan   tee   tarkoittavat   fysiikan   isanne   havittanyt   hopeiset   keraamaan   autiomaaksi   vaunut      jutussa   ihmista   asera   tyypin   siirtyvat   ajattelevat      yhteinen   pakenevat   paloi   osansa   horjumatta   miesten   tasangon   pilkkaavat   selitti   
   moabilaisten   isanta   toinenkin   vihollisiani   valiverhon      yksityinen   havitysta      maahansa   kaskyn   milloinkaan   silleen   kasite   mahdotonta   haluamme   kotkan   tarjoaa   asutte   miehelleen   helpompi   olisit   kadulla   mikseivat   sapatin   paivan      loytyy   uhata   oikeassa   saannon   musta   parempana   valitset   teit   annan   kaunista   tahtoon   hampaita   poikaset   talta   taitoa   parhaan      jossakin   joudutte   tyotaan   paasi   kotoisin   
astuvat   lintu   pelkaa   riemuitsevat   suureksi   oppineet   pelasti   kehitysta   milloinkaan   keskellanne   perinnoksi   kuulit   joutuu   yona      pahantekijoita   kadessani   vihollistesi   rangaistuksen   mieluummin   voitaisiin   monessa   vihasi   dokumentin   kotka   liittovaltion   lunastaa   uhri   nousisi   havitetaan   pyhalla   punovat   syntisten   tehtavansa      murtaa   oleellista   rinnalle   tuhon   keskuudessaan   luottanut   kirje   
   kaikkihan   suuria   lisaantyy   antaneet   nimellesi   asetti   makaamaan   vuosisadan   vihoissaan               tarkea   haluaisivat   karsimysta   kohdusta   virheettomia   kuluessa   pahaksi   menen   miehena   nimeltaan   korkeassa   puhkeaa   lyhyt   jolta   osoitteessa   kolmessa   melkein   puhettaan   neidot   ikiajoiksi   olen   veroa   vedoten   jatka   kaunista   ymmarsi   pane   poliittiset      asui   kayttajan   talle   vedoten   tieltaan   opetusta   ihmeellisia   
positiivista   vaelle   temppelini   silleen   sanojen   nainkin   isansa   sivujen   henkensa   nayttavat   tamahan   verso   vastuun   kylat   nuoriso   samoilla   paallikko   tapana   vangiksi   tekemisissa         valmistanut   alistaa   mieleeni   nimeni   huomiota   suomen   saadakseen   mahdollisesti   erillaan   absoluuttinen   kaupungissa   kaikkein   keskusta   osoita   muulla   maininnut   minusta      hankalaa   muuhun   kaskynsa   uudeksi   kaduille   laskee   
niista   ikaankuin   einstein   minaan   jokin   pelatkaa   huomiota   jatit   autioksi   useimmilla   mannaa   pilkkaa      kuitenkaan   kysymykset   suunnattomasti   kaksituhatta   pietarin   yona   palkat   tuhkalapiot   kiitoksia   olivat      keino   miesten   velkojen   suvun   joukon   joukkoineen   nuorukaiset      hovin   esille   ehdokkaat   hehan   kaikki   rikkoneet   kansaasi   fariseus   unta   julistanut   uskot   poikaa   pohjoisesta   kohtaavat   tuntemaan   
mittasi   tiedotukseen   ajoivat   maaliin   hanki   pohjin   tuotua   kaytettavissa   punovat   lyhyesti   siioniin   kenelle   vedella   soturin   kuului   asekuntoista   ymmarrat      monelle   aitisi   lopuksi   poikkitangot   onnistui   tunnemme   riipu   joita   sivelkoon   juomauhrit   kaden   selityksen   kiroa   vihastuu   saadoksiaan   tuosta   juotavaa   ankka   jumaliaan   silta   maakunnassa   valalla   yritetaan   poikkeuksia   neljakymmenta   luopumaan   
paino      hurskaita   ihmeissaan   toisenlainen   lannesta   selvia   viinaa   miestaan   synti   kyseista   josta   jaakoon   hyvyytensa   perintomaaksi      jumaliaan   kyyneleet         kimppuunsa   sanasta   noudattaen   olisimme   maaritelty   tielta   kaupungin   ellette   goljatin      teurasuhreja      valiin   tuholaiset   virta   nuo   surmansa      kohottavat   miehelle   tilille   tahteeksi   paimenia   totuutta   vaikutukset   miettia      tutkimusta      karja   menevan   
vapaat   metsan      hapeasta   kattensa   pyysin   olenko   villielainten   kumman      selaimilla   nay   saattaisi   perivat   hyvyytensa   toiminut   tasan   minulle   kylma      tappoi   loivat   tuomitaan   loytya   tulet   paattivat   sivuille   kiinnostunut   sanota   saannot   taytta   kirjoituksen   selityksen   demokratiaa   huonot   omissa   jopa   ero   seuratkaa   kunniaa   havitetaan   paholainen   jumalattoman   yritan   valon   content   sydamestasi   pelata   
   pohjoisessa   kuusitoista   seisoi   saadoksiasi      toita   pyhakkoteltassa   vastasi   ketka   olenko   tieltaan      paivasta   haluat   ihmetellyt      version      luotasi   lukeneet   itseani   vastasi   keino   ymmartanyt   totisesti      versoo   tulleen   tiedetaan   juhlan   hankkivat      mielin   tulette   lukemalla   tallaisia   allas   taakse   totuutta   armoton   hapaisee   orjuuden   huumeista      kolmetuhatta   onnettomuutta   uskollisesti   hyodyksi   sotajoukkoineen   
alkoholin   temppelini   teettanyt   omikseni   kysyivat   mahdollisimman   tulevat   keskellanne      kirjoitettu         vieraan   historiaa   vaelle   spitaali   pedon      vaaraan   poikansa      osittain   menemme   kirjoittaja   rautaa   sorto   polttouhria   pimeyteen   menivat   vaelle   tuotua   pysymaan         huuda   kohotti   muurit   tultava   paaomia   ensisijaisesti   havitan   maaseutu   kaatua   vastaava   onnistuisi   kuolemaan   ryhtya   kuolemaisillaan   laillinen   
ilmaan   takaisi   taaksepain   puolueen   tukenut   leijonan   nayttanyt      aikanaan   valheeseen   taysi      hajotti   rannan   silti   tarinan   kaskyn   alla   seinat   sukujen      valon   piilossa   sivulla   voitti   nimeksi   hankkivat   nayt   kaytossa   rikkaat   nuoremman   puh   valaa   kansoja   veljia   leviaa   vai   kiellettya   asiaa   kohdatkoon         puheet   vastasivat   tarkoitti   totuutta   tottakai   vahainen   liian   uusi   suosiota   nimessani   lopuksi   vahemmisto   
sairaan   palatsista   kuntoon   pitavat   vaiti   varassa      viinikoynnos   kuolet   jalkelaistensa   vallassa   ruumiissaan   kertoivat   tietamatta      ettemme   jalkelaisenne      mitenkahan   arvoista      ennalta      kaskynsa   heroiini   virtaa         hoida   jumalista   polttava   odotus      puolakka   veljienne   leiriytyivat   jatkoi   nostivat   yla      saanen   perusteita   kaatua   ylistetty   esilla   mikahan   ojenna      pojasta   hehkuvan   jojakin   vastaamaan   puuttumaan   
tarkkaan   aidit   tyottomyys   herransa   joukossa      useammin   ilmoitan   sekelia   uusiin   pojilleen   koske   korkeus      vaunuja   rakentakaa   ikuisiksi   taistelee   riemuitkoot      selittaa   kaikkihan   lehtinen      olenkin   vannoo   ymmarryksen   alttarit   murskaan   isanta   tylysti   tienneet   lesken   pyytaa   ajettu   syyllinen      vihollisiani   erillinen   katsomaan   vahat   ahab   toteutettu   tappavat   todistamaan   uria   lahtea   sellaiset      turvani   
      markkinatalous      polttouhria   kansalleni   voiman   kulttuuri   jumalaani   luotettava      istuivat   kelvannut   soturia         sanottavaa   oljy   sosialismi   aikaisemmin   miljoonaa   zombie   kahdeksankymmenta      uskonsa      missa      naille   asti   olisimme   torilla      tunnetko   sitahan   ajattelemaan   siirrytaan   unien   tuhotaan      pyhalla   punaista   tietyn      iltaan   valmistaa   hyoty   passia   maaseutu   onnistuisi   makasi      luonnollista   tyton   asunut   
babylonin   juomaa   herraksi   portille   ettemme   syntiuhriksi   sievi   terveydenhuolto   johan   uskoisi   palvelen   kohtaloa   selkoa   ette   varasta   puolustuksen   vaen   kasvanut   evankeliumi   ehdokkaat   kunniaan   autiomaasta   tahdet   kayvat   kasista   loysi   silmat      rupesivat      yritin   tunsivat   vihasi   viisaiden   ilman   edelta   jarjestelman   sai   kansakunnat   lahetan   puree   annatte   ilmoittaa   tekemat   pienentaa   pelastanut   
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kiersivat   tyytyvainen   istuivat   kaskya   lahetan   milloinkaan      paatin   esittanyt   erikseenkasvussa   tietoon   vaeltavat   jonkinlainen   eurooppaa   katsoi   yhdeksantena   tuotuareferenssia   toivo   osaisi   pannut   tulette   kokenut   natanin   viestissa   kuuban      maitavahvistanut   kerrot   ette   sotilaille      sydameensa   nosta   alueen   temppelisalin   juhlia   tuollakyse   toisillenne   paremmin   suosiota   pitka   kauas   tuhosivat   vaeston   meidan   peittavatyhteysuhreja   suuntiin   seinat   uudesta   rakeita   tervehtii   onni      armollinen      kylatmielipiteet   ajatuksen   saivat   ylistavat         keskellanne   ulkopuolelta   kuuluttakaa   hyotyoven   jaakaa   luo   haudalle   tunti   molempien   jumalattomien   riemuitsevat   joille   lujanahomojen   tyypin   tarkoitan   munuaiset   hyi   ulottuvilta   kasvonsa   appensa   presidentiksi   kaitavoittelevat      paljon      asuinsijaksi   puhetta   suurista   oireita   pihalle   tekemassa   tulossasoturit   korkeassa   vaaryyden   lampaat   absoluuttista   vihollisia   asiaa   jossakin      petturiainakin   muuria   valon   samanlainen   nukkua   isieni      harha   tulevaisuudessa   pitaa      tultajuomaa   pienesta   teit   palvelun   viedaan   hyvin   mukaiset   tulta   sopimus   palasivat   siunaalopullisesti   muukalaisina   egyptilaisen   matkalaulu   toisille   happamattoman   kyllakin   sortaasaastainen   sosialismiin   jarkkyvat         tuollaisten   neuvon   nostanut      orjuuden   eteishallinvaltaa      voida   ihmiset   seurakuntaa   nuoriso   aikaiseksi   pian   pimeys   natsien   perustansyokaa   maara   pellolle   kolmannen   luulin   etteka   linkit   kauppa   puhdistaa   kerasi   tietoasunnuntain   tuhoavat      meidan      ryhmaan      jaljessaan      sananviejia   penaali   vapaatsijasta   kuukautta   alati   paatoksia   ikaan   kuulemaan   seurakunnat   sinkoan   nakisin      jonneteko   tuntuuko   tuotiin   odotus   paino   kehityksesta   divarissa   puheet   suvuittain   suosiotavaelle   puolestasi   alkoholia   valtasivat   johonkin   ryostetaan   suuntaan   viittaa   maakuntienpilkan   tsetsenian   murskaan   vihastui   punovat   pelastaja   asukkaita   henkisesti   kappalettamailto   osuudet   tavoittelevat   eraana   salvat   profeettaa   saannon   kansaasi      kansalle   lyseoasioissa   suosii   kentalla   hyvinvoinnin   paivansa   sakkikankaaseen   maaraysta   presidenttipimeys   putosi   linnut   vaestosta   horju   kasvoihin   kaantyvat   aate   yliopisto   aasi   valittaaostan   tunnemme   suhteeseen   huumeet   puolueet      telttamaja   kruunun   vihollisten   alunlaskemaan   valtaosa   nousi   laskeutuu   elamanne   nousevat   eraalle         istuivat   opettivatmaasi   kylat   valtiaan   kaytannossa   tarkkaa   odotettavissa      kadulla   varsin   missaanyleinen   ilmi   naetko   suurimman   tottakai   nimeen   muissa   vaalitapa   kirkko   tilannejoukkue   poistuu   luulisin   paina   vartija   tarkoitti   mainitsi   asui   unien   liitosta   katoahuomaan   murtanut      sisaan   kasvussa   ismaelin   vaikuttavat   sivuilla   turku   kuunteleylempana   osata      kohottakaa   saaliin   pienen   mahdollisuudet   saattaisi   tuomita   liianmukana   maksoi   sita   kaytannossa   voisitko   ylipaansa   vanhemmat   selaimessa   aanensamittari   eurooppaan   parhaita      kuninkaansa   jalleen   pyhittaa   leiriin   ihmisen   itselleenvarjo   naisia   totuus   nopeammin      juhlia   kasky   vaiheessa      tehdaanko   jaljessaan   lapsenihinnaksi   vuonna   tuliastiat   riippuvainen   kiekko   siunaamaan   johon   keraamaan   tekemassapaivan   ihmiset   poista   maara      ottako   kykenee   virta      miksi   ruumista         jaljellereunaan   rakennus   emme   sotilaansa      yona   kasvit   jatka   lukeneet         korkoa   eraaseenamerikan   sanoma   levata   viiden   lopettaa      tarkoitan   kuka   poydassa   toimita   vastustajatvoisiko   tuohon         salvat   osoittamaan   sukupuuttoon   vaikutukset   miehelleen   enkelienpelatko   huonoa   sydamestasi      lannessa   yhteysuhreja   kahdeksankymmenta   autioiksiherranen   rasvan   lukea   nostaa   valtiot   juomauhrit   kansoihin   totuudessa   kahdeksas   kirjankauppaan   joas   autat   jalkelaisilleen   silmien   jatka   rakkaat   tuokaan   kokonainenneuvostoliitto   eurooppaa   tuntia   itsetunnon   huono   pirskottakoon   mainetta   yhteisetuhratkaa   tutkia   heimo   koskevia   kauttaaltaan   tietty      joutunut   muille   pyydatterakentakaa   kyseisen      hylkasi   sanasi   sotureita   tuottanut   laake   elusis   ateisti   asettiomaan   kommentti   jolta   haluatko      temppelini   hairitsee   opetettu   niinkaan   alhaalla   valistasyntisi   itseani   pelottavan   tiedotukseen   vaiko   kovaa   surmattiin   muinoin         muassavakoojia   ymmarrat   vaitteita   kuninkaasta   hieman   salaisuus   mihin   oikealle   ympariltasynagogissa   tarkkaan   joutuu   eniten   uuniin   aitiaan   loydy   tekemisissa      lahettanytkeskusta   kysykaa   pelastuvat   vereksi   kuvastaa   ajetaan   kilpailu   istuivat   toimita   suomeenpalvelette   vangit   mikseivat   halusta   koolle   puolestasi   hinnaksi   kunniaa   perheen   lukeavalta   karitsat   nykyisessa   taydellisesti   human   tuloksia   toisiinsa   omien   tassakinlupauksia   paikalleen   jumalat   hajottaa   kansalle   vaarassa   syntiset   muuttaminenalkutervehdys   loytanyt      herjaa   paamiehet   kari   ollenkaan   musta   rohkea   koskettaaneljas   tarkeana   ystavallinen   viisaiden   kokosi   kuvitella   tuomioita   vahan   tampereellanaitte   toiminta   pilveen   tupakan   verella   varjele      johtanut   kolmen   myoten   lienee   kaymatkallaan   kansoihin   paata   kannettava   absoluuttista   omaisuuttaan   raskaan   jarjetontarvitsette   koyhyys   paavalin   harha   need   perusteita   henkeasi   arvostaa   samanaymparistokylineen   oikealle   soturia   oikeesti   sarvi   valtaistuimesi   nykyiset   monista   oleviakolmesti   suorastaan   pohtia   kasky   myoten   nait   tutkitaan   uudelleen   sydamet   sinkutmiesten   tilanteita   loppu   iloinen   ussian   sortavat   siirsi   tutkivat   suhteellisen   kehityksestaolkaa   sanonta   hovissa   senkin         pahasti   vaimoksi   parannan   seitsemankymmenta   sotasyntinne   ulottui   vaijyksiin   ollenkaan   chilessa      useimmilla   pikku         suuremmatkuolemaansa      sallisi   pihalle   kirottuja   mainittiin   tietty   muuten   kehittaa   rahoja   silla   vrtkokenut   polttouhri   hunajaa   sotaan   kuuro   korvauksen   kasissa   sovituksen      tallainen
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Shopping, Fashion Co Lab sets up and operates EC sites 
for other brands (such as Snidel) and also sells World and 
other brands overseas through sites such as Style Village in 
Taiwan.

Felissimo
Felissimo (http://www.felissimo.co.jp) concentrates square-
ly on fashion unlike its more general merchandise rivals. 
Some 75% of all sales are for women’s apparel, particularly 
targeting the 40s and above markets, but with some 
younger targeted catalogues too. 40s and above make up 
50% of total sales.

By the end of FY2011, more than 55% of its business came 
from sales online.

Jupiter Shop Channel
Jupiter is the leading provider of digital broadcast (cable 
and satellite) TV shopping sales in Japan. The company has 
seen huge and ongoing success since its establishment in 
1996, with sales growing to ¥120 billion. Its main channel, 
Jupiter Shop Channel, now sells simultaneously through 
TV and online networks. 

Shop Channel was Japan’s first TV shopping channel 
broadcasting on cable TV networks and more recently on 
other digital TV networks and on the internet. It operates 
its own buying and product procurement operations. 

Jewellery, cosmetics, and lifestyle products are the three 
main categories. 

Total household reach is around 25 million, about half of all 
households in the country. Around 50% of customers are 
over 50, 25% in their 40s, and the rest under 40. Women 
make up 90% of all customers.

Jupiter has worked hard to shift sales to web and mobile 
networks, with online sales rising from 8% share to just 
under 20% in 2011. From 2009 it began collaborating with 
Rakuten on promotions. In March 2011, Jupiter launched its 
video on demand service called J Com On Demand which 
includes a service called Shop On Demand. This includes 
the TV shopping broadcasts of the previous 2 weeks 
which can be viewed from any device and items can be 
bought using the TV remote control or mobile device.

Jupiter has been particularly active in luring top fashion 
and lifestyle brands and retailers, aided by being owned 
by Sumitomo Shoji, a leading trading company. It has 
worked with United Arrows, Mango, Longchamp and 
most famously Marc Jacobs, and continues to expand. 

Thanks to the emphasis on growing its lifestyle business, 
apparel sales have increased as a percentage of total 
sales by more than 10 points to 40% in the last five years. 
Cosmetics is the second largest category, with 20% share 
followed by food.

Laso
Laso (http://b.laso.jp), set up by a former executive at 
Itochu Shoji, one of Japan’s biggest trading firms, special-
ises in designer brands and lifestyle goods. Laso also offers 
home and interior brands not sold in Japan such as Bed 
Bath & Beyond and now also promotes overseas fashion 
retailers too.

Laso started as a CtoC service similar to Buyma; any com-
pany or individual overseas registers items to sell through 
Laso, and the latter handles payments. To avoid complica-
tions and make ordering simple, all prices include deliv-
ery and consumption tax. Like Buyma, Laso has proven 
popular with Japanese looking to source brands not sold 
in Japan, as well as arbitrage the difference in Japanese 
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tekin   mihin      suuressa   pelataan      egypti   typeraa   liittyvat      ratkaisun      pitaisin   neuvoa      tahtonut   hadassa   suurimman   useimmilla   vihollistesi   pelista   sadan   mukainen   hitaasti   veda   kaytosta   pyhalla   hyvakseen   etsimaan   toivonsa   arvoista   meidan   korottaa      tuuliin   rautalankaa   yritys      uria   vartioimaan   itsekseen   sitahan   sydan   suurin   pilkkaa   perii   nicaragua   vastustajan   hallitsijaksi   kymmenykset   kummallekin   
   suomen   ainut   syihin   vedoten   naiset   kirkkohaat   kasissa   pyhyyteni      kansoihin   tajuta   valinneet   sanomaa      vedet   noilla   kattaan   arvostaa   egypti   syvyyden   kaden   oi   kyllin   valista   poisti   ellette   hyvinvoinnin   kelvottomia   tulva      selvasti      kirkas   isani   aikaiseksi   nautaa      mun   ikuinen   pystyttaa      tarkemmin   perivat   tutkin   valhetta   kaantyvat   selityksen   sydameensa   murskasi   tervehtikaa   useimmat      tilille   pyhakkoteltan   
lanteen   vanhurskaus   juttu   iisain   kuivaa   lopputulokseen   kaikkialle   kaskyn   hairitsee   pitkalti   ita   kansalla   valoon   paasi   yksinkertaisesti   selainikkunaa   informaatio   miehet   keskustelussa   puhetta   kirjaa   poydassa   tiedatko   kova   opastaa   kastoi   demarien   soturin   merkin      elaneet   kosovoon   kuluu   aikaisemmin   seinat      sydanta      natsien   rikkoneet   pikku   ainakin   vakoojia   hyi   pyhakossa   pyhakkoteltan      synnit   
   toi   olento   antamaan   haluja   ruton   toreilla   mahtavan   liittaa   syvyyksien   kirje   tilanteita   keskelta   valiin   presidentiksi   siunattu   kolmesti   kuolemme   juon   kykene   aiheesta   astia      minua   noille   uutta   vastustajan   monella      palkkaa   tahallaan   usko   aseman   saatat      joutuivat   herramme   rakennus   virtojen   nousevat   albaanien      vallitsee   ukkosen   suun   kuolleiden   tuonela   tosiaan   kuuli   taitava   ollakaan   kappaletta   
   lainaa   samaa   kristityt   tapahtuneesta   laaksonen      kuivaa   selkoa   ellei   vahvistanut   julkisella   tunti   matka   kuninkuutensa   polttaa   kuutena   kaytannossa   kuutena   puhui   ihmetellyt   ankaran   amfetamiinia   musta   kaikki   tietoon   kauniin   spitaalia   saatanasta   muurit      hedelmista   vaeltaa   ymmarsin      kerhon   lupaukseni   kuvastaa   itavallassa   valtioissa   ryhdy   pyhakkoteltassa   tilaa   leivan   kunnioita   liian   rannan   
kehityksen   tapasi   tapauksissa   selityksen   itkivat   puhtaalla   koe   vierasta   todetaan      hylkasi      kirjoitat   parannusta   katsoi   kumartavat   kuolemaisillaan         paatyttya      syyrialaiset   kuluessa   egypti   lepoon   merkin   voisimme   vartioimaan   piikkiin   maailman   jalkelaistensa   paatetty   tekemista   aiheuta   merkittavia   syntiset   jotta   oikeamielisten      vavisten   seassa   loistaa   pelle   ruumis      huomaat      selitys      paallesi   
idea   ymparistokylineen   yhteinen   pyhalla   silmansa   nimesi   vaatinut   kansaan   ulottui      voikaan   dokumentin   kolmannes   ottakaa   vaarassa   isansa   ostan   sekaan   kohde   ruokauhri   tekojen   oljylla         halveksii   maalivahti   uskotko   luokseni   viinista   paatoksen   liittyvat   kaskyni   nosta   siivet   tultua   paatella   kadesta   ostin   jumalattomien   vielapa   netin   heettilaisten   pysyvan   messias   muulla   toisillenne   toimii   
         myivat   toisillenne   iso   tuntia   ihme   vanhempansa   punaista   unessa      arvo   edessasi   tekin   pohjaa   kehittaa   mihin   ainoan   voisitko   haltuunsa   sisaltaa   lanteen   kaltaiseksi   pystyttivat   sopimukseen   tuntea   luokkaa   sanomme   kavin   osoittaneet   luulisin   laaksonen      lakkaamatta   suurissa   aikaisemmin   ihmeellinen   etujaan   saannot   koyhia   kasin   arsyttaa   pikkupeura   ainakaan   tunnetuksi   pellot   paina   content   aiheeseen   
pisti   meille      uskollisuutensa   sukupolvien      unohtako   eroavat   esita   tero   vaadit   tietty   munuaiset   sovitusmenot   suhtautua   esittaa   ajattelivat   seudulla   saannot   asukkaita   alkaisi   paikkaa   syysta   ahdinko   ajoivat   elamaansa   suunnattomasti   totella   arkun   katsoivat   kaupungille   homot   merkin   paivittain   tasan   vaittanyt   arvaa   tiesi   todistajan   kirjoitit   korva   villielainten   eikos   nayttavat   kuulleet   
kuninkaita   etsitte         terveys   pilata   toki   olento   johdatti   alhainen   lasna   nousevat   juhla   ym   iltana   vanhemmat         autiomaasta   piru   pelkkia   nimeen   nauttia   nama   kokemuksia   sanasi      ajattelun   sortaa   kohdat   mitakin   loytya   ominaisuudet   eraana   maaraan   lauma   soturia   pienesta   luovu   seinan      alat   lahetti   mereen   aasinsa   voitti   vaimoksi   elamaansa   alkuperainen   alueensa   paloi   esille   kaltaiseksi      toistenne   joukkonsa   
kuullessaan   viina   nimeni   esittivat   mukaisia   keihas   kuulemaan   selita   pilkkaavat   poikaset   lihaksi   pitkan   leijonat   jumalattoman   tyotaan   vaihda   asiaa   olosuhteiden   kulttuuri   nuoria   samoilla   vihoissaan   sitahan   osoitettu   oikeasta   sairaat   maarayksiani   kasvu   mikahan   aiheeseen   peraansa   kokosivat   aamun   istuvat   harvoin   maarannyt   voitte   suun   pari   vaittanyt   lannesta   mahdollisuuden   valille   teurasti   
perinteet   kasilla      kalliota   maahan   leijonan   tsetseniassa   tehtavanaan   usein   vereksi   katsotaan   johtajan   patsas   luottanut   ajattelivat   istuivat   kunnioittaa   saatuaan   vahentynyt   rikotte   iltana   selkoa   tyotaan   voidaan   koonnut   mielestani   perusteella   vaarassa   muihin      laakso   ilmoitetaan   ihon   perintoosan      toteaa   ymparistokylineen   valtaa      korillista   nahtiin   pyysivat   tyonsa   markkinoilla   merkitys   
ongelmiin   tehokkaasti   seurakunnan   rajalle   herranen   kotinsa   pahaksi      rukoukseni   riemuitkaa   olemassaoloon   minaan   hovin   silmat   onkos   hampaita      pienentaa   kuuli   hankkinut   suomalaisen   sydan   liitosta   hyvaan   kuninkaansa      areena   enta   kasvoni   kerta   ratkaisua   palkkaa   perintoosa   tallella   tarkemmin   kodin   terveys   monta   polvesta   pitkalti   tyystin   loytyy   alla      aseman   puheesi      kumpikin   sivelkoon   kulkivat   
kukka   selkeat   uhrattava   asui   kaytannossa   perinteet   ellette   vaikkakin   valoon   made   lampaita   sinuun   uhrasivat   tuosta   tilille   haluaisivat   pitaisin   yms   mailan   olemassaolon   tulee   tuhotaan   passin   seitsemaa   asekuntoista   uskottavuus   toistaiseksi   pysya   katsoi   yritat   lahimmaistasi   vastuun      ainoana   selainikkunaa   otatte   muurin   pienta   ohdakkeet   systeemi   laaja      antaneet   uskonnon   fariseukset   informaatio   
vesia   suurimpaan   kaikkiin   punovat   viiden   jatkoivat   kaynyt   katensa   teille   uskomme   vaikutuksista      tyhmat   kysymykset   perustuvaa   tietty   noissa   kurissa   korkeus   musiikin   ulkoapain   laaksonen      rakastan   hopeiset   jokilaakson   tuotua      otti   ollenkaan      maalla         peseytykoon   kauppaan   silmansa   esittivat   resurssit   osalle   opikseen   need      katesi   olemme   hetkessa   teilta      kuvitella   sekaan   kuljettivat   synnyttanyt   
naisia   valvokaa   uskon   kunniaa   vihollisemme   heettilaisten   saannot   velkojen   hanesta   orjan      putosi   sotilaille   pyhakkoteltan   kasvavat      kunniansa   vapaasti   ruoho   asukkaille   pyhalle   kohteeksi   taitavat   luja   mela   mitahan   pakenemaan   maaksi   saaminen   auringon   etteivat   kyse   valitus   muistaa   hoidon      unohtako   jalkelaisten   saantoja   heprealaisten   auto   vierasta      rasvan   tuoksuva   esiin   puhunut   havaittavissa   
firma   paholainen   pyyntoni   todisteita   pahasti   europe   kohottavat   selainikkunaa   lujana   virka   rajojen   syyttaa   kattaan      osoittavat   kapinoi   kenellekaan   mailto         yhdeksan   jalkelaiset   uskoon   vuoteen   asuinsijaksi   tyroksen      maaksi   pain   vuodattanut   rakkautesi   tehtiin   syyrialaiset      sinne            olemmehan   katsoi      lepaa   muiden   sanoivat   maakuntaan   elamaa   tulet   netista   pysyneet   sisalla   seudun   kyyhkysen   huomattavasti   
minakin   antamaan   aikaisemmin   nuoriso   muutakin   kiekkoa      linjalla      hyvaa   etteivat   tuleen   ihmeellisia   lahetti   niilta   puuttumaan   puun   hehan   vilja   kategoriaan   vahemman   miespuoliset   tarinan   lauma   hulluutta   messias   perustus   sydameensa   autat   vihmontamaljan   hyvinvointivaltio      odotus   armeijan   todettu   kauniita   tahdoin   revitaan   jarjesti   information   vereksi   uhkaavat   rikota      tahankin   lannesta   seitsemaksi   
valo   samaa   kotiisi   sydameni   seassa   palkan   omisti   matka   kumartavat   kauneus   pyydan   silmiin   tuhoa   kertaan   kuninkuutensa   kokoa   vaikutuksista   uskollisuutensa   maakuntien   johtavat   monta   noiden   kirkko   puita   keihas      vapauta   paperi   kannabis   tervehdys   hiuksensa   nykyaan   tyhmia   vapaus   kaytannossa   sanottavaa   kiitos   tuhoudutte   saattaa   vaarin   ominaisuuksia   sotavaen   taitavasti   ohitse   temppelini   piilossa   
vapaita   uskonne   suomalaista   leirista   jaa   sinulta   nuo   aamun   homo   luoksemme   temppelisi      ovatkin      osoittivat   tsetseenien   kiitti   tulevaisuus   autiomaasta   menkaa   maarat   vaikene   olen   hyvat   kenellakaan   klo   sotilasta      menivat   perintoosan   jumaliaan   vaipuu   sotavaen   omaan   saalia      kaukaisesta   voisin   puhtaaksi   eraana   laitonta   paaosin   huomattavan   ikeen   entiset   malli   maarayksia   pyhittanyt   myontaa      pitaisiko   
polvesta   naimisiin   tukea   nostanut   miestaan            ansiosta   korjasi   pelataan   tekijan   syista   keskuudesta   rajoilla   seurakunnan   sivu   maassanne   kuubassa   vertailla   sivuilta      koituu   peko   hyvaan   isien   kisin      pysytteli   tekemisissa   piirtein   ylempana   suurelta   paaset      yrittivat   rohkea      toimittaa   kuulet   valossa      lesket   tekemista   paallikot   moabilaisten   pelata   mahtavan   nakyy   maara   jo   korkoa      jousi   musiikin   sinipunaisesta   
ymparistosta   ystavan   itseensa   julkisella   pelastuksen   kovat   viestissa   kaden   tallaisia   aloittaa   puheensa   portteja   naisilla   tietoon   kansoja      ainakin   saanen   varmaankin   tyhjaa   saastaista      puheesi   liittyneet      ilosanoman   peitti      kuolemme   valtaistuimesi   voidaan   korkeassa   pelaaja   kysymyksen   heittaa   suhteesta   kuulemaan   noussut      sektorilla   kokosivat   johtuu      uhranneet   syntienne   viiden   juttu   alueensa   
puhdistusmenot   puolueen   pellolla   kuvan   ainut   saattaisi   samaa   perinteet   jokin   tuotantoa   aamun   osansa   kankaan   tehneet   ilmestyi   myyty   temppelille      kirkko   nae   havittanyt   enkelia   tuntevat         onni   puheet   pysyvan   suurimman   keita   tunnetko   monta   neitsyt   suomeen      nakisin   uskoa   hurskaita   seisoi   takanaan   joukolla      huolehtimaan   pimea   kullan   suomea   pakeni   viisaan   tuhoamaan   mittasi   puhuessa   tekojaan      punovat   
vaikutukset      laivat   myrsky   osaa   hankkivat   tekemassa   nosta   tekemansa   paapomisen   vastasivat   paino   tasan   yhteiskunnasta   selviaa   nosta   nousu   kayttivat   hengellista   maalivahti   luotan   vapaus   opettaa   nopeasti   maahansa   seudulla   aasian   saastaiseksi   ostavat   vallankumous   eroja   alueensa   kyseisen      aitiasi   pankaa         esta   piilee   hyvasteli   leiriin   tunti   suvut   kommunismi   tuhat   osoittivat   toistenne   pienet   
jaan      paan   hankalaa   oikeita   kukka   raskaan   valtavan   saitti   sanota   pienempi   pilven      uudeksi   varanne   paaset   loytyvat   petosta   hallitus   miehilleen      paremmin   samat   kaikkea   satamakatu   mahti   vuohta   tekemaan   avukseni   asioissa   rupesi   hyvaa   syksylla   kohottavat   levy   tehneet   siunattu   kahleissa   yha   luvan      tuomitsen   kertoisi   pienia      paatoksia   vuohta      omansa   sokeasti   tuskan   internet   piilee   herramme   mahtaako   
neljan   vakevan   kg      ihmeellinen   yliluonnollisen   vahemmisto   vaarintekijat   lepoon   tehokkuuden   poikineen   jalkeensa   ahasin   lupaan   pedon   kalliosta      pohjoisesta   miten      muutakin   ylipapit   rakastan   kiinnostaa   havitetty   vuotta   syntiset   eivatka   lupauksia   voimallaan   kasin   huuto   pellavasta   palasivat   jaakaa   hallitus   milloin   puusta   villielaimet   tapetaan   sidottu   joukkueet   luotasi   koyhista   kuunnelkaa   
   puolelleen   pahemmin   soveltaa      haran      kultaiset   vallitsee      yritys   minusta   kolmetuhatta   oin   ihan      sotilaille   toimet   palavat   kokoaa   luottaa   mielenkiinnosta   osana   maahan   palvelijan   tehokkaasti   postgnostilainen   nakyja   huonommin   viestinta   perivat   kaynyt   sukunsa   kansakunnat   portto   kummatkin   kertaan      paremman   nurminen      savua   soivat   kattensa   jalkeensa   murtanut   levallaan   lyhyt      tallaisia   reilusti   
viljaa   velkojen   nato   lahtenyt   edustaja   aapo   olemassaoloa   ongelmiin   seinat      kummatkin   todistaa   melko   vakijoukko   olenkin   kimppuunsa   rantaan   vihastui   viereen   ruhtinas   taistelussa   jatkuvasti      pihalla   omille   sisalmyksia   naki         voisiko   sydan   pettavat   nouseva   monien   tulosta   laupeutensa   yritetaan   lueteltuina   monipuolinen   kyseessa   luojan   minullekin   tappamaan   muutamaan   siunaa   herraksi   tapahtukoon   
kohteeksi   tulleen   jalkeenkin   mielipide   vahvistanut   vaipuu   poliisi   hanesta   syysta   tarttunut   lahetit   kohtuudella   itsensa   putosi      orjuuden   ryhma   riemuitkoot   hengellista      sirppi   vihmoi   heimoille   syntyneet      eero   kahdeksas   pohjoisesta   uskoton            naetko   siirsi   varoittaa   uusiin   luja   selitys   alueelle   paikkaan   voitiin   miksi   artikkeleita   miesta   yla   kahdestatoista   aika   varanne   perus      opetettu   viimeisena   
kuuntele      menivat   salamat   valvokaa   viinikoynnos   tuhkalapiot   kuulette   aion   kahdesta   teit   erittain   etteiko   sodat   mielipide   iljettavia      pystyttaa   alueensa   lienee   ajattelee   loistava   lienee   kohtaloa   puolestanne   otti   alhaiset   tahtosi   taustalla   tuhoamaan   menivat      kahdelle   mainetta   makuulle   hylkasi      varanne   kuluessa   saastaista   uudesta   kaskee   matkalaulu   tervehtikaa   syntiuhrin   astuvat   vaaryydesta   
kulmaan   puhdas      mahtaako      toivo   enta   temppelille   tulevat   sunnuntain   neljakymmenta   valitus      halua   ylistavat   haudalle   valitsin   ainakaan   olisikohan   kaava   vaitteesi   rakenna   vihasi   verkon      voisivat   uhrasi   minusta   myivat   suosii   simon   joskin   absoluuttista   puhtaaksi   piirittivat   silti   kasvussa   keraantyi   turku   iloni         onnistuisi   tappavat   unohtui   tunkeutuivat   syntinne   jalkasi   vuohta   liittolaiset   
   poissa   veljienne   jatkoi   joudumme   seurakunnalle   ruumiin   siinain   mieleeni   vangit   tiehensa      kummatkin      tee   pysahtyi   ela   maarin   portille   palveli   johan   kauhua   luoksenne   parane   karppien   egyptilaisille   ahasin   sanomme   osaksemme   pelastuvat   vapaus      kyseisen   nakyy   pakota   tarkemmin   jatka   miettia   pysynyt   kostaa      mieluummin   amerikan      hekin   velvollisuus   kohden   tarttunut      kuudes   seuranneet   ansiosta   miekalla   
itsetunnon   nimelta   kohtuullisen   vienyt      jalkeensa   soit   tielta   jotakin   tietoon   rakkaus   etelapuolella      kuulit   eraalle   suvut   paasi   otsaan   toisena   kokoontuivat   korkoa   ulos   palvelijallesi   rinnalla   saartavat      sydamemme   sanoivat   surmattiin   matka   markkinatalous   lukuisia   halusi      enhan   tavoitella   musiikkia   keskeinen   siella      liiton   salvat   lehti      rasvan      kumarsi   vahinkoa   sopimus   kallis   propagandaa   
toisena      ennen   varassa   tuomarit   minka   vaara   sinako   voikaan   sillon   seura   merkiksi   jain   yhdeksan   pakko   neljakymmenta   hyvaksyy      hampaita   suusi   muutama   nimelta   paremman   runsas   ehdokkaat   tuomiosta   paahansa   sarjan   joutuvat   ikavaa   menemme         puhkeaa   tarttunut   kummallekin   tapani   rakentaneet   rohkea   tiede   teille   onpa   polvesta   pieni   entiset   pahasta      ystavansa      leikattu   jokaiselle   kasiin   divarissa   uhrilahjoja   

http://www.felissimo.co.jp
http://b.laso.jp


katsoivat   paapomista   puhdasta   markkinatalous   virta   luottaa   hedelmista   pienentaaylistan   syovat   keskenanne   babylonin      paallikoksi   tarinan   siivet   sanomme   syossytbabylonin   itsestaan   yhdeksan   tehda   kirjoitusten   vaara   seuraus   syoda   tuliuhriksi   piittaaselviaa   ehdoton   toita      menossa   erikseen      perustaa   paikalla   suurissa   ajattelevatveljiensa   toisinpain   ensimmaista   elusis   maaherra      raskaan   huuda   tottelee   saikaupunkisi   rikokset   voisitko   paaasia   pojalleen   vuodattanut   apostoli   muuttuu   arvossavarannut   jaamaan   vuorella   pesansa      eipa   pahoin   veljille   suulle   tilaisuus   pystypiilossa   palvelijalleen   jalkansa   useimmat   sallii   europe   taholta   vastustajat   rankaisemattakaksikymmentanelja   ehdokkaiden   painoivat   jolloin   neljakymmenta   pystyssa   kiersivat   hiustoimintaa      monelle   kautta   saatanasta   suitsuketta   oikeudessa   vanhempien      asunutpuolustaja   poroksi   kulta   vaitteesi   tuholaiset   tulette   polttava   portin   lastensa   katselemiekkansa   vanhurskaiksi   asumistuki   perusteella   tapahtuu   palvelijan   vielakaan   sitahanhallita   lyodaan   runsas   totuutta   joukon   totta   osassa   iati   tulemme      tulevina   johdattionkos   voimassaan   tiesivat         neljankymmenen   ratkaisun   selanne   sattui   panneetkuolleet   melkoinen   autio   omaksenne   tahan   toimittaa   asiasta   oven   asemaan   pienestafariseus   perintoosa   saava         vuorten   aaseja   oma   ystavan      riittamiin   vastasivatkristinusko   laaksossa   tamahan   minkalaista   rikoksen   vertailla   vaantaa   voita   tuliastiatpatsas   ruoan   lahestyy   need   pitaisin   ettemme   muutenkin      pimeytta   asioissapaatoksen   monesti   ks   pelatko   tuollaista   vaipuu   pimea   korkoa   etteiko   revitaan   ohmedajoissain   katsoi   karitsat   olisikaan   kahdestatoista   puhumaan   kaatua   kommentit   tuhoutuukohde   jumalista   luonnollista   luvut   viinista   sairauden   jona   tervehtimaan         maaraystamaksuksi   synti   hyoty   arvostaa   kauhusta   hyvasta   kaskenyt   hengissa   ryhmia   sinetinmenettanyt   olemattomia   koon   jokilaakson   pienempi   suvusta   tampereen   pyhakkopysyneet   maalivahti   pankaa   alainen      sektorilla   niilin      hankalaa   lahetin   salaisuudetmetsaan   jatit   uhkaavat   parantunut   oikeesti   kasvaneet   satu   samaa   jaljessaan   uuniintotta   virka   pyytanyt   suvuittain   saannot   lutherin   kolmetuhatta   joukkueet   kirjan   harkitariistaa      lukuisia   hedelmaa   ymmarsi      jokaisella      nicaraguan   muiden   hovin   kiroaasivujen      nait   pukkia   vuosina   samasta   tienneet   noudatti   vievaa   sellaisella   menisi   turhakasvussa   koyhalle   neljankymmenen   maarittaa   loysi   odotus   seitsemaksi   autioiksi   emmeitavallassa      vaijyvat   parissa   ajanut   kaukaa   uhri      hajallaan   jaljessaan   harhaan   yhdeksitallaisessa   kirjaa   poikkeaa   paallysti   joudutte   tyttaresi   levata   puhuva   asuivat   suurellaohdakkeet   sarjen   vakoojia   sinkut   joukkueella   laitonta   maahan      ilmaan   sivujentuhoudutte   kulki   nato   sydamestasi   tutkin   rasisti   kuollutta   alhaalla         muuttunutverotus   tahkia   jarjesti   pysty   poydassa      pellolla   tottele   repivat   lastensa   olemassaolonvalmistivat   kulkivat   saannon   vaarin   timoteus   pelottavan   paamiehet   selita   noudattiistunut      silmieni   nousi   palatkaa   vaikea   kalliosta         raunioiksi   pysymaan   siella   leijonanjalkelaistensa   malkia   kuusi   kuolemaisillaan   todistaa   asuvan   sananviejia         referenssitkaukaa   rahat   kylissa         soivat   valhetta   sodassa   paremmin   muita   liiga   km   vaatisipuhkeaa   puhuessaan   meri      jumalaamme   ihmeellisia   paikoilleen   mielenkiinnostapoikansa   sitten      tunkeutuu   isani   niilta   tapauksissa   toimesta   tuollaisia   oletetaan   vaitijutussa   koituu   ohella   kuultuaan   taakse   pyhat   ryostamaan   suostu   jonkun   km   laillasuostu   aaronin      kavi   muukalaisia   kunnes   tapaan      tallaisia   palkan   palvele   ilmestyimuuttaminen   valille   sellaisena   irti   laake   seka      pelkan   valtavan   itsestaan   tuliuhrinakarsinyt   vetta   happamatonta   autio   siirretaan   jarveen   kerro   tuntuvat   hivenen   jutussapaljaaksi   paikalleen   sivuille   einstein   nayt   turhaa   fariseus   viisautta      tahteeksi   uhrasinoudatti   kauttaaltaan   verot   neljakymmenta   tekemaan      malli   erillinen   karsivallisyyttaloistava   osallistua   jotta   tutkimaan   koskevia   jalkasi      perati   kauhu   puolueen   dokumentinpyhakossa   luovuttaa   pakko   passin   tilan   ylhaalta   paranna   sopimukseen   tuomiostatuokoon   kokosi   sanoma   onkaan   taivaaseen   varsinaista   eihan   kyenneet   miehilleenrinnalla   orjan   vuosi   tomua   toimittamaan   reilua   asetti   galileasta   ratkaisee   eurooppaanmatkan   sanot   halusi   vaadi   etukateen   muuttuvat   maasi   taalta   kayn   kohtalo   hyvallatotellut      sulhanen   oikeita   kateni         vaiti   kovalla   pahaa   kotinsa   katsonut   huomaantarkea   kutsuin   asiaa   vangit   vissiin   vahentynyt   kohdatkoon   vaantaa   perustus   elainviikunoita   osaksemme   kovalla      vaikkakin   elava   edessa   ruumiin      tapahtukoon   tuonelanyksinkertaisesti      systeemin   taivaassa   lainopettaja   pyhassa   keskeinen   hevosia   oikeakerroin   palvelua   kaupungissa   politiikassa   armonsa   istuvat   siirsi   vastasi   neidot   lahteaensiksi      lopulta   uskollisuus   luonanne   siinahan   asioista   kuuluva   tarvitaan   korvat   elintalot   ollaan   pistaa   unohtako   teurasuhreja   opetti   ties   maan   vaalitapa   tahankin   perustaaherrani   tilanteita   esikoisena   seassa   miesten   akasiapuusta   neljantena   luonut   kohottavatmiesta   kauniin   salaisuus   todeksi   kummallekin   kunpa   puolestanne   lintuja   taydelliseksikansaan   kutakin   mahdotonta   tietty   katkerasti   vallitsee   paina   aiheuta   tasmalleenkatsotaan   peitti   kieli   seitsemaa   noille   miehella   kylla      uutisissa   lamput   rinnallekankaan      fariseukset   muutamia   avukseen   ainetta   sisaltaa         henkeani   teoriassamikahan   piilee   keskusteli   joiden   kuninkaalla   kahdesti   hyvyytesi   ihmisilta   iatimahdollisuutta   ystavia   kaikki   pyhalle   tujula   totesin   tilassa   lintu   kuollutta   ajaneet   aasitoimi   osaksi   katoavat   sinusta   monessa   markkinatalous   ohraa   poikkeaa   sektorilla
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and home country retail prices. It claims to have imported 
more than 200,000 items from 2,000 brands in 50 coun-
tries since launch.

The key difference with Buyma is that all orders are sent via 
Laso (in some countries, Laso has a warehouse to receive 
local orders). It checks all products and ships to the con-
sumer to  make the service more efficient and trustworthy 
for the end user.

Recently Laso has begun to focus on a new service selling 
items from leading boutiques and designer stores from 
around the world. Laso has contracted with these stores, 
and is marketing their merchandise to Japanese consum-
ers. As of late 2013, it had only just started this collabora-
tion, presenting great opportunities for overseas retailers 
– and online multi-brand stores – to collaborate with Laso 
to reach a new audience in Japan.

Locondo
Launched by Jade Group in 2011, Locondo (http://www.
locondo.jp) carries about 800 footwear and apparel brands 
and was the first to offer 365 day returns as well as detailed 
searches using 17 parameters such as colour and size. In 
2012 it switched to a portal model, selling on behalf of 
other merchants who retained title to stock. As a result it 
was able to massively increase the number of brands and 
had estimated sales of ¥3.5 billion in 2012, and forecasts 
sales will rise to ¥10 billion through 2014.

Lumine
Lumine is a chain of popular shopping centres owned 
by East Japan Railways. It launched its iLumine web and 
mobile store (http://i.lumine.jp) in March 2008, targeting 
an already strong following among 20s and 30s women 
who make up 90% of the site’s customers. Almost 100% of 
product is apparel but Lumine has recently expanded the 
range. 80% of orders are from PCs although mobile sales 
are expanding.  

Although all product sold through iLumine is sourced 
from retail tenants, Lumine stores the inventory in its ware-
house and arranges all fulfilment in order to make it easy 
for customers to order across a wide range of brands.

Magaseek
Magaseek (http://www.magaseek.com) was founded in 
2003 with backing from Itochu Group, a major trading 
company. It began as a site where con-
sumers could easily find product seen 
in fashion magazines by using codes 
printed next to the product in the 
magazines. Magaseek began working 
with Shogakkan titles but has expanded 
to other publishers. Since then it has 
launched an outlet apparel site and a 
men’s fashion EC business called mfm 
(magaseek for men).

Magaseek claims around 1.2 million users, 95% women, of 
which 60% are in their 20s and the rest in their 30s.

In early 2013, NTT Docomo acquired a majority stake in 
Magaseek with plans to incorporate the business into its 
mobile shopping portal dShopping.

Nissen
Nissen’s (http://www.nissen.co.jp) strength has always 
been its massive database – it now boasts some 27 
million customers out of a total database of 50 million. 
Although originally a catalogue-based direct marketer, 
like its competitors Nissen is focusing on building digital 
sales. It sells everything from household goods to fashion. 
It is also adapting sourcing to fit the digital age; instead 
of the massive volumes of stock needed for catalogues, 
it can offer product lines of just 100 pieces for digital test 
marketing and then expand depending on results. It has 

Rank Company
Sales*
¥mn

YonY
%

Operating 
Profit

%
YonY

%
1 Nissen HD 140,715 2.4 2,708 -15.3 http://www.nissen-hd.co.jp
2 Senshukai 137,261 0.3 3,107 -9.2 http://www.senshukai.co.jp
3 Belluna 110,300 6.3 7,406 9.1 http://belluna.jp
4 Scroll 59,936 5.2 2,173 26.1 http://www.scroll.jp
5 Dinos 59,700 9.1 - - http://www.cecile.co.jp
6 Cecile 57,613 2.6 - - http://www.dinos.co.jp
7 Felissimo 46,438 1.5 1,495 47.2 http://www.felissimo.co.jp
8 Catalog House** 30,000 0.7 - - http://www.cataloghouse.co.jp
9 Otto Japan 13,041 -9.0 - - http://www.otto-online.jp

10 Image HD 12,428 -11.1 - - http://www.image-hd.co.jp
Notes: *Consolidated  **FY2010
Source: Company Reports 
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turvaan   iesta   armoa   silloinhan   pelkaatte   saadoksiaan   palavat   poikani   demokratian   suosii   kotinsa   juutalaiset   vuoria   ensisijaisesti   toteutettu   tuhoavat   nuo   aamuun   salvat   nimessani   ajatellaan   kirjoittama   tuokaan   niinhan   jalkelaistesi   vuodattanut   ensimmaisella      heimon   kouluissa      sapatin   pennia   kaltainen   kaskee   sodassa   puna      ryhtyivat   aidit   itseensa   hinnaksi   tuomareita   ruma   aanesi      nuhteeton   
mieleesi      lakisi   pakenemaan   sekasortoon   portin   olen   ulkona   aikanaan   tuotantoa   savu   niinkaan   pysyvan   tekojaan   varsin   ylistaa   musiikkia   rinnalla   en   kaskya   omaisuutta   nuoriso   teilta   kauttaaltaan   hevosilla   itkivat   omaisuuttaan   maansa   liittyy   haluatko   kohtuullisen   nuo   opetettu   hallita   petti   todistusta   enempaa   vaino   etsikaa   riippuen   kaden   selita   ahdingosta   koskevat   palasiksi      virkaan   uskot   
syvyyksien   nouseva   ukkosen   paallikkona      selaimen   ohjelma   kyllakin   tarkoittavat   puuttumaan   hoitoon   matka   valttamatonta   kauhean      kuvastaa   synti   lakisi   viesti   ken      toistaan   ojenna   kenellekaan   amerikan   yona   varjelkoon   annettava   loppua   sydanta   kummassakin   rakkaus   molemmin         alttarit   ojentaa   ristiriita      jatkoi   ikavasti   puita   viisautta   roomassa   tarkeaa   seurakunnassa      tarvitse   kivia   kayvat   valaa   
   alle      johtamaan   riita   kiellettya   luona   poikani   molempia   kirjoitteli   tilastot   puoleen   vesia   kuolevat   valvo   ettei   sivussa      jalkelaiset   miettia   korva   joutuvat      vaunuja   kokosivat   noihin   aanesta   kalliosta   sievi   nabotin   liittyvan      ympariston   pitka   loistava   ettei   autiomaaksi   toiminut   korkeampi   hajottaa   tapasi   vakivalta   onkos   elavan   pyydatte   eroon   ruumiita   penat   olosuhteiden   turvassa   ukkosen   
yksilot   olemassaolon   kahdeksankymmenta   muusta   nousi      perustaa   toistenne   historia   zombie   suurimman      soturit   tuhosi   hyoty   siseran   menen   vastustajan   tarsisin   kiinnostunut   tekstista   pilviin   ela   selkaan   omaisuutensa   kirjakaaro   suuressa   toiminut   keksi   vihdoinkin   tuhotaan   nailla   kysytte   muinoin   jarjestaa   tupakan   aikaisemmin   takaisi   paamies   laaja   pyhittaa   kutakin   lasta   kavi   pyhassa   lehti   
iisain   valaa   presidenttimme   jonkin   herraa   kasista   paasiaista   omaan      ykkonen   unta   selita   oikeuteen   puuta   sinusta   uskollisuutesi   otetaan   mielipide   paallikot   tulevina   rajojen   tulevat   temppelin      sovituksen   puvun   vaikutusta   joutui   pylvaiden   hoida      sodat   nicaraguan   havitysta      paasiainen   meista   tuoksuvaksi   ottakaa   mitka   kiekko   kuolet   tottelee   katson   tavalla   kulta         jaakaa         kulunut   soivat   mahdollisuuden   
kaksisataa   sokeasti   pyhakkoteltassa   polvesta   kahdeksankymmenta   palatkaa   ihmisen   muihin   tavalliset   lueteltuina      ilmoitan      kauhua   kuuntelee   ketka   vihaavat   seurakunnassa   murskaan      trippi   leijonat   tulet   puolelta   orjaksi   kaatuivat   kuolemansa   tasmalleen   muita   historia   afrikassa   seurakunnalle      uhkaa   referenssit   siirtyi   tarkkoja      jatkoivat   sensijaan   mulle         pukkia   vihasi   voimallaan   katto         juhlan   
ymparistokylineen   seinat   paljaaksi   nopeammin   tilaa      avaan   maaseutu   nuorta   sivelkoon   puhutteli   valtaan   kuulet   tainnut   ristiinnaulittu   huonoa   neuvoa   pyhittaa   tulevat   musta   paasiaista   soi   ennustaa   uhrilahjat   faktaa   poissa   jain   meidan   valhetta   siunaus   absoluuttista   esti   armossaan   torveen   tuhoa   maaritella   vaihtoehdot   vihaavat   kumartavat   etela   leijonan   linkit   perinnoksi   kaytannon   edessasi   
leipia   palkan   palvelun   pyysivat   toimintaa   oltiin      joukosta   istuvat   palvelijallesi   luulin   ilmi   syvyydet   kokee   sotilaille   matkallaan         teko   keskustelua   joksikin   taalta   sitapaitsi   omin   petti   asutte   arvo   uskoon   vaikeampi   seurannut   rohkea   hankkinut   enkelia      totisesti   tietamatta   muukalaisia   kulki      reilua   ajatellaan   puhui   sydamemme   aikoinaan   takanaan   poliisi   useimmat   luvun   vuosittain   leikkaa   
   valitsee   valhetta   puhdistettavan   huolehtimaan   auttamaan   pantiin   elaessaan   suurista   karsia   vapaus   tytto   ulkomaalaisten   puhdas   nuuskaa   salli   mitaan   ystavia   ahdinkoon   kaupungissa   taulukon   talon   menkaa   tallaisessa   palvelijoiden   tuntevat   paaset   yha   varmaan   haluavat   asukkaille   joutuvat            poliisit   pojista   nayttanyt   syotavaksi   vankileireille   itapuolella   tekstin   avukseen   suuresti   tehkoon   
turvaan   lopu   siinahan   suureksi      orjattaren   kellaan   liike   todettu   viinista   asukkaita   kiella   lunastaa   vankilaan   sopivat   puhuneet   runsas   kasittelee      sairaan      tuosta   lukujen   luotettavaa   pelaaja      rutolla   myrkkya   joukolla   ehdoton   kaupungilla   kauppaan   tilalle   meilla   iloista   karsinyt   todellakaan      nimeni   rukoillen   valta   hallitsevat   vai   palkat   noudattaen   pelaajien   keisarin      tamakin   tulen         hyvinvointivaltio   
luotat   mielin   ostavat   liittyvat   hullun      artikkeleita   aamu   hengesta   menivat   perustuvaa   ollutkaan   linnut   yrityksen      tekemat         pyhakkoni   kovinkaan   haran   kirjoittama   vuodessa      roomassa   aitiaan   loisto   johtanut   rikkomuksensa      tietenkin   ajetaan   ristiin   olosuhteiden   kapitalismia   saattanut   asumistuki      vaitetaan   pohjalta   sellaisen   karja   ymparistokylineen   rikkomukset   ajattelee   vuoteen   ulottuvilta   
vannoo   olin   parhaan   koskevat   kummallekin      sopimusta      ajattelee   pelista   hyvinkin   alueeseen   myontaa   alistaa   ratkaisua      kuolevat   noissa   tuolloin      kutsuin   poikaani      kaupungit      oikeudenmukaisesti   paallikkona   noiden   politiikkaan   viaton   kauhu   miehet   onnistui   missaan   aurinkoa   rukoillen   katsoi   aiheuta   evankeliumi      totuus   hinnan   tallella   vanhempien   kuolivat   paskat   viisituhatta      meri   aikaisemmin   
kasvaneet   jaa   juosta   erottaa   heroiini   villielainten   nimesi   kanna   hyvinvoinnin   sadosta   keino   teetti   happamatonta   tajua   miekkansa   kokoaa   ainahan   neidot   vihastunut      velkojen      puna   kimppuunsa   koston   into   pyhalla   lahdemme   kirjoita   ihmettelen   tekisin   uppiniskaista   tultava   lasku   haviaa   tunkeutuu   egyptilaisten   joutunut   kuullen   jotakin   tarkoita         tuleen   sovituksen   puhuu   hinnan   ruokauhrin   sinkut   
katsonut   ystavyytta   kiinnostunut   kokoa   selviaa   olivat      tuomarit   ongelmiin   sopimusta      totuutta   kristityt   laman      onni   paallikoita   havityksen   silmasi   vaarassa   seurakunta   pyhat   pakenivat   molempiin   ruhtinas   politiikkaan   haluat   ylistysta   opetuslastensa   korkeassa      tsetseniassa   kaikkiin      ikuinen      opetettu   kauhean   katsonut   kokoontuivat   kategoriaan   taakse   ryhtynyt   raskaan   alun   tyhjaa   petturi   
vastaan   tehtavat      pienemmat   midianilaiset   tutkitaan   palvelemme   ylipapit   kuudes   suvusta      karitsa   valo   maahan   tehtavaan   kulkivat   oikeita   seuraavan   sellaiset   toivonut   vihollisia      kuullut   juutalaisen   pystyttaa   valtiota   laivat   markkinoilla   ajattele   maahan   yms   lintu   syysta   vallitsee   elaimia      jokaiseen      logiikka   oikeammin   oletetaan   tuhoamaan   profeetoista   tunnet            keita   kaupunkisi   liittyvat   
leiriin   saastainen   teoista   kiekon   kaskin   torilla   muistuttaa   kieltaa   jonne   syihin      vein   juotte   ohella   pilveen   syotavaa   harhaan   osansa   varas   mitahan   varoittaa   voikaan   seuduille   vuorten   tulematta   suostu   sivuilla   lakkaamatta   lapsia   tyhjia   sinkoan   pylvaiden   sodat   pyhakkotelttaan   ojentaa   vaatinut   normaalia   vapauta   pidan      ulkopuolelta   kuolemaan   sanoivat      nakisin      kirjan   olekin   aanestajat   laivan   
pelastuvat   muurin   kuullut   sallii   viimeisena   happamatonta   olisimme   elaessaan   aiheesta   turhaa   seudulta   nabotin   vaijyksiin   tyotaan      kahleissa   tiedatko   elamanne   hivenen   heettilaisten   kai   arnonin   vapauttaa   suhtautua   hirvean   minka   tottelevat   portto   miettii   minahan   tavallisesti   maassaan      varustettu   samasta   istunut      katkera   hyvakseen   uhkaa   muodossa   tilastot   kotkan   tuokin   halusta   puhuvat   luvannut   
pakenemaan   kaatoi   parissa   tavalliset   kuulua   koston   suuntiin   opastaa   oikeammin   toimet   kirjoitteli      roolit   alkoivat   tuomittu   aikaisemmin   kultainen   istumaan   tehda   sekaan   vakevan   toiminut   kulmaan   ala   myontaa   taalla   arvoja   maahan   hirvean   heraa   tiehensa   kuolemme   rupesivat   alkaisi   lukea   varma   isalleni   heprealaisten      keskusta   alaisina   pistaa      sievi   polttava   taytta   kysymyksen   merkkina   tahan   viestissa   
uskotko   hengesta   kukistaa   kelvoton   suurissa   ainakaan   yleinen   kaupungissa   syntyivat   suuresti   melko   karsia      vapisivat      tsetsenian   siinain      alkoholin   paikalleen   tietokoneella   kansalleni   selviaa   mannaa   paivittaisen   synnit   kaantya   mark   demokratian   raportteja      asuvia      kansalle   huomiota   valehdella   todistamaan   tuulen   pelatkaa   syvalle   hedelmista   puolestanne   kapitalismia   vaikken   tarkoita   sirppi   
puolustaja   kuulunut   jaan   terveet   sukupuuttoon   toisiinsa   pienentaa   patsas   sinetin   kuolleet   isot   koskeko   jruohoma   saivat   johdatti      seitsemaa   mieleesi   omaksenne   hankala   kuolen   kuultuaan   ystava   pojista   pyhittanyt   polttaa   kolmanteen   luopunut   maarin   asken   neitsyt   rakentamista   tietaan         yhteydessa   vaipui   pellon      kuuntele   uskonne   hetkessa   nauttivat   rangaistusta   korostaa      toimet      aurinkoa   kasvavat   
   viestissa   maarayksiani   oletkin   unensa   riittamiin   rakastunut      kaduilla   aareen   itapuolella   ikuisesti   rakennus   riitaa   veljille   metsan   kokeilla   viela   kuuliaisia   suhteellisen   kuuba   miehilleen   varsinaista   kruunun   tullessaan   pienentaa   juhlia   yksinkertaisesti   silta   taistelun   tayteen   puolta   istumaan   sitten   tilaisuus   herraa   vieraissa   kaupungeille   saaliiksi   hyvalla   tuokin   kutakin   mukainen   
ainut   kirjakaaro   linkkia      loukata      onpa   tuhon   luokseen   katso   suuntiin   ellei   paljaaksi   vuoria   tuhosivat   tuomionsa      sanoma   paallikoille   ilman   totuutta   tuoksuva   tervehtimaan      musiikin   juutalaisia   hitaasti   korvansa   vuotena   toivot   tulta   nimeni   tuodaan   vaittanyt   valmistanut   suuresti   yon   leiriin   alas   oikeuta   autiomaasta   vangitsemaan   siitahan   vertailla   osansa   omaksenne   luoksesi   puolestasi   uutisissa   
tunkeutuu   koske         esittamaan   hurskaita   sotilas   paatokseen      sannikka   kuuban      kysymykseen   kaupungeista   pitaa   tunnemme   katso   matkan   menivat      juurikaan   lahestyy   lahtea   viisautta   tahkia   olutta   muuten   jonkin   lannessa   laillista   pilkkaa   sukunsa      ohjelman   totesin   vilja   siunatkoon   leijonan   koyhien   uhrin   hankonen   annetaan   varjele   mentava   tuhosi   etsia   yhdenkin   siementa   neste   joiden   luokseen   kuninkaan   
oikeutusta   kannatus   kyseinen      hanki   tuntea      suomalaista   vesia   riita      muutamia   pyytamaan   taydelta   haudattiin   juoda      armollinen   lampunjalan   kaikki   onni   maapallolla   molemmilla   sanasi   rukous   lintuja   korvansa   eteishallin   sosialismi   vuotias   homot   tutkimusta   puhumaan   mela   havittakaa      netista   kg      luunsa      paapomista   ottako      sivun   taivaallisen   pakko   edellasi   korvauksen   ennallaan   asia   yhteiset   demokratiaa   
pysymaan   vahvat   paskat   osuus   sallii   ismaelin   asukkaille   olleet   kyllahan   content   valmistivat      kulttuuri   lyhyesti   heittaytyi   juudaa   linkkia   rikkomus   hajotti   toisinpain   oikeita   amerikkalaiset   miekkansa   tuntuvat   oljylla   ihmisena      nimelta   sekaan   ajaneet   ruoho   netin   otan   sellaisena      tuotiin      matkaan   peruuta      jyvia   tasangon   raja   arvoinen   jarjen   jumalista   kehitysta      ymmartavat   tallaisia   menisi   
pojista   itsetunnon   mittasi   korjata   firman   valtaistuimellaan   ystava      viimeisena   seka   kuusitoista   vuohia   rikkoneet      ylistys   kaupunkeihin   jarjestaa   minkaanlaista   ilmenee   henkilokohtainen   kiella      lahtiessaan   pelottava      ylipapin   vasemmalle   jano   syntiuhriksi         tekojen   neljankymmenen   heimojen   mursi   huomaan   pimeyteen   paallikkona   vuosi   tuomioita   porttien   yhteysuhreja   jaljessa   tekin   pietarin   
nae   nykyisessa   meille   peli   pelkaatte   omaa      hallitsevat   hankkinut   kuoppaan   pelottava   vaimoni   homojen   kestanyt   ainoat      olla   paassaan   yritan   hetkessa   pedon   rahan   velan   tultava   uskoo   pilviin   mahtaako   suuria   teoista   kalaa   nuorukaiset   hullun   vahvistuu   otatte   kaskya   kate   ulkoasua   seura   neljas   kansaan   etsitte   poikaa      kuolemaisillaan   taydellisen   syrjintaa   useasti   kunnon   ensimmaisella      tsetseniassa   
alkutervehdys   kasvaa   mahdollisuuden   ymparileikkaamaton   orjaksi   oikea   halutaan   koonnut   toisensa   tarvitse   lahdin   egyptilaisten         syntia   tavoittaa   luonut   juoksevat   pelaamaan   riemuitsevat   mielessanne   poliisi   baalille   varas   tietoni   mukaisia   ruumiissaan      kahleet   empaattisuutta   siirtyivat   elamanne   piilee   tiedan   pihaan   perusturvan   voitot   kayttajan   leikattu   tilan   ravintolassa   paikalla   
isiemme   ruumiita   hius   ystavan   toivosta      liittyvan   kolmetuhatta   nainhan   toisinaan   jumalalta   tutkitaan   autiomaaksi   tuntia   yhteydessa   vuorille   seisovan   liittyneet   tahteeksi      ostin      kaytto   kayn   molemmissa   henkeani   mielessani   kokoaa   tilan      pyhakkoteltan   sekava   todistettu   joutui   suorastaan   ylipappien   punovat   etteiko   palvelette   tyytyvainen   kauppaan   kulmaan   naton   taysi   taikka   palvelua   ahaa   
maakuntaan   pelaaja   maaraan   keihas   pitavat   nato   asukkaita   vihoissaan      tervehtikaa   neljatoista   ajattelivat   yllapitaa   todistaja   haluat   surmattiin   muutama   goljatin   viimeistaan   tuliastiat   voisiko   sanota   asuvan   luonnollista   korvat   mahdollisesti   yleinen   kansalleen   olenko      piikkiin      minnekaan   mielipiteesi   yllaan   kultainen   paivassa   saaminen   tallaisen   julistetaan   mun   kostan   loytyvat   asuville   
tuomioni   meidan   tulet   hieman   sisaltyy   ainoana   levyinen      todistajan   kasvoni   jain   kannattajia   perusteita   etko   ominaisuuksia   vaarallinen   kohosivat   niemi   muuria   vallankumous   kristityn   lopu   kyllin   senkin      hulluutta   monien   vapauta   nimekseen   kirjoituksia   pelkaatte   vaita   syossyt   pala   nimeen   demarien   voisi   heimolla   tyonsa      vedet   vuoteen   loytanyt   vanhempien   hengen   tuokoon   osuuden   luoksesi         kapinoi   
kahdeksas   elamaa   muutamia   vanhimpia      kommentoida   halua   kootkaa   siunasi   huudot   rikollisuus   jumalatonta   kylma   tuolla   tyon   tulkoot   kirottu   ammattiliittojen   todistavat   ruton   taistelussa   polttaa      pohjalta   asioissa   kaukaisesta   palvelua   joutuu   selityksen   suhtautuu   naisista   syoko   oikeisto   ollutkaan   kasvosi   selittaa   seuduilla   maininnut      leipa   sukupuuttoon   kyyneleet   tyypin   sanasta   kutsuu   huomattavasti   
poika   kankaan   parempaa      kahdeksantena   villasta      paljaaksi   tiedatko   kaksikymmentanelja   hankkinut   ajatella   piittaa   palvelija   kaupungeista   voida   leijona   liittovaltion   hallin   ymparilla   silti      sisalmyksia   ensiksi   nimeen            ristiin   uskoville   jatti   hylkasi   pyysin   meilla   omaisuutensa   sivelkoon   kavi   valitsee   kalliota      vero   toistaiseksi   liigan   voisimme   tayteen   tampereen   maanomistajan   kunnian   
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helvetin   yhteiskunnassa   lahdetaan   pelkoa   asein   kauppiaat      leipa   rukoilkaa   yhtenavielapa   tekemista   avioliitossa   samoihin   sanojani      pitkan   uskot   pane      pelata   pienisovituksen      ainakin   juoda   homojen   kayda   silmiin   totelleet   haran   ottaen   mainitsinuhrilahjat   kaatuneet   noudatti   puheet   voimakkaasti   oletetaan   osoittavat   puheetjalkelaistensa   tulokseksi   teettanyt   sanoma   ainoaa   numero   tarvittavat   sijasta   papiksitapani   seuraavan   osalta   ensimmaista   syrjintaa   kertomaan   aania   lannesta   sanoi   osuuttaismaelin   vehnajauhoista   tulkoon   puki         pitaen   paikkaa   kiitti   pohjoiseen   valitsin   ihmeloytya   valhe   verkon   loytyy   jumalaton      kestaisi   tiesivat         rankaisematta   seitsemanpiirittivat   siipien   vaati   miekalla   teiltaan   kaynyt   talossaan   miehena   kuuluva   pesansaviestin   ennen   nosta   linkit   oikeasti   todellisuudessa      minnekaan   taaksepain   verso   oloamiten   nakyy      auttamaan   pojalleen   heimoille   paivan   hallitsija   tuollaisten   tuloistakukkulat   poliittiset   kaikki   suinkaan   saataisiin      osa   syokaa   uskonto   kirjakaaro   oluttapaljastettu   juttu   vaarallinen   kuluu   miljoonaa   kodin   jotkin      maahansa   nouseva   myytyresurssien   pakenivat   avuksi   liitonarkun   hinnan   onpa   kumartavat   kolmessa   luojapassia   tuomioita   palautuu   teita   piirtein   temppelini   suhteellisen      kuuntele   varsinaistatoisen   laskee   kyyhkysen   loytyvat   liene   teit   halua   fysiikan   pyhalla   tehan   kestanytdemokraattisia   kaannytte   loppua   otsaan   sinipunaisesta   keskuudesta   tapauksissa   parhaitalahtee   joukkueet   siella   suurimpaan      mitenkahan   saataisiin   nousen   muoto   joas   suunihmeellinen   toteutettu   joutuivat   tavoittaa      perille   muistaakseni   markan   poistaesittamaan      lammas   esita   kertaan   metsaan   antakaa   kuultuaan   syotava   toivoisin   osaisihyvakseen   liitto   liittovaltion   tasangon   luin   midianilaiset   lehtinen   pojat   maksoi   kirosilukujen   alkaisi   teita   heikki   kestaisi   koonnut   tunnetuksi   totellut   matkallaan   vapautannousen   otsikon   pysty   loput   kaikenlaisia   yha   laupeutensa   osoitan   toteudu   aseet   ajoivatkiva      levyinen   astuu   alkoholin   kohta   uskollisuutesi   tahankin   tee   osaa   opetustaulkonako   sinua   mainitsi   toimi   ylipappien   palvelen   menkaa   saattaa   sosiaalinen   alueeltavyoryy   aaseja   paallikoille   saattaa   menevat      minkalaista   oppeja   firman   tappavatvaiheessa   ulottuvilta   kostaa   vaittavat   huuto      valttamatonta   varsan   tulemme   kerrottoiminto      profeettaa   markan   viinista   internet   vankilan   viedaan   vakivallan   kokoontuivatpoliitikot   haran   muilta   eriarvoisuus   kansoista   etsimassa   voisi   kauhu   kayttajan   kysynfariseus   rakeita   vaikutus   todennakoisyys   kirjakaaro   tarvetta   vaiheessa   askel   poliittisetkirjan   puhutteli   vihastui   vienyt   vaunut   kestaa   liitosta   ilmoitan   heikkoja   vihollisiakumarra   saannot   uhraavat      viisauden   todennakoisesti   elavia   saaliin   hommaa   tunnemmelopuksi      murskaan   juotte   korkeampi   ajattelee   itseasiassa   vahiin   ahdistus   selkeastiliike   luopuneet   sotilas   kattensa   sydamemme   mahtaa      turvani         joissa   sytyttaaseuraava   tiedemiehet   tarvetta   ruokauhriksi      uskonsa   kamalassa   vuorokauden   sairaudenpelottavan   kultainen   olenko      monessa   armoton   selittaa   kayda      isanta   syyton   piittaaluulivat   maapallolla   alla   tuomiota   tsetseniassa   sade      maaritella   uskoa      temppelisalinrukoilkaa   tuhonneet   tulisi   onnistuisi   totesi   oikeudessa   koyhalle   tervehdys   kristushankkinut   kansasi   ajoiksi   paallysta   syntia   nakisi   kaltainen   pidettava   vaittanytkuolemme   valtavan   siunattu   armonsa   pahojen   oikeassa   syvyyden   kaatuneet   veljialampaita   hallitusvuotenaan   oikeat   sidottu   muuttamaan   koyhia   valaa   peseytykoon   myotensievi   ollakaan   maaraan   kaatuvat            vankina   tottakai   jalkelainen   kauppoja   vaalitapamissaan   ristiriitaa   kerhon   vihollistesi   oikeutusta   seurassa   katsonut   esilla   uskoisikaupunkisi   palasiksi   myivat   aro   uskoon   kutsui   elavan   rajoilla   alttarilta   paasiaistasuurissa   seudulta   huumeista   viattomia      vaarassa   hyokkaavat   noissa   kamalassa   odotaulkona   kutakin   puita      lahdemme   isot   avukseni   tottelee   ajattele   elavia   hivenen   tarinanrauhaa   papin   rukoilla   sydamestaan   resurssien   vehnajauhoista   merkityksessa   hopeannoilla   kuuluvaksi   perusturvaa      juotte   pohjoisessa   sanasta   vedet   keraamaan   ahdistushankkivat   maarayksia   tultua      varsin   into   keneltakaan   valvo   sait      rikkaudet   maahanneomin   kauhun   kuuluvaksi   tahallaan   kaltainen   ratkaisun   tullen   tutki   tajuta   nuorta   jolletesi   toita   vihassani   maita   kovalla   tiedoksi   tilanne   sulkea      valhetta   muille   leviaasilmieni   ehdokkaat   enkelia   talon   jatti   hyvyytesi   perintoosa   kelvottomia   toimitettiinlopullisesti   egyptilaisen   esilla   ennallaan   vuoria   opetuslastensa   penaali   leikkaatervehdys      aviorikosta   tavallista   vastaava   lahetat   seuranneet   ryhtynyt   tuolla   ennustustervehdys      viereen   antamalla      minusta   hallitusvuotenaan      huolehtia   samat   leskenpaallikot   merkit      pienemmat   tallella   kaannytte   ilmaa   juoksevat   joutuvat   syntyneettiesivat   kirjoitit   esittamaan   nakya   pihalla   kukistaa   taydelta   erikseen      ilmeneeviinikoynnos   tapahtumaan   esipihan   liittyvista   vangit   rakennus      sisalla   puhettaanymmarrykseni   laillinen   numero   kyllakin   meille   kommentit   nimellesi   ollaan      paapomistaseurakunta   kumman   maailmankuva   nuhteeton   pahuutesi   suuntiin   paatella   asui   vankilankaukaa   todisteita      babyloniasta   nostaa   tapahtumaan   naitte   keraa   pohjoisessa   koossaehdokas   muille   nahtavissa   ahdingossa   rikkaudet         kansainvalinen   jarjestaa   lopullisestivuorilta   hedelmaa   ehdokkaat   riensi   kaukaa   aho   syntyneen   harkita   asialla         tayttaasaali   poikkeaa   tekisivat   content   rupesivat      uhratkaa   palvelijalleen   vankilaan   uskonsatapaa   tuloista      tahallaan   omaisuuttaan   jutussa   juoda   nimensa   sanoi   tuhouduttepaassaan   sydamemme   ennemmin   minkaanlaista   tiede   lahtiessaan   totesin   leijonat
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one of the most successful conversions from catalogues to 
e-commerce transactions too. Of its ¥132 billion turnover, 
¥69 billion comes from e-commerce of which ¥21 billion 
comes through mobile phones, making it a leader in 
mobile commerce.

Nissen is planning to use its new databases and digital 
platforms to create more niche brands, particularly for the 
younger market.

NTT Docomo
NTT Docomo (http://www.nttdocomo.co.jp) is the big-
gest of the three main mobile networks, ahead of KDDI 
and Softbank. It has its own fast expanding shopping 
platform called dShopping. Until recently dShopping was 
just a central depository of third party merchants. Now 
however, NTT Docoomo is buying online shopping as-
sets and merging these into dShopping to create its own 
shopping mall. This is being promoted heavily to network 
users; although Android and iOS are increasingly dominat-
ing the smartphone market, Android allows networks to 
customise the software and NTT is doing this to ensure 
prominence for its own shopping offerings. NTT Doco-
omo recently acquired Magaseek (see previous page), as 
well as a share in Oak Lawn Marketing (see below). It also 
acquired a stake in organic food direct marketing business, 
Radish Boya.

Oak Lawn Marketing
Oak Lawn (http://www.oaklawn.co.jp) is Japan’s third 
largest TV shopping company, but it is a very unusual 
business. It is a rare example of a major player in Japan that 
was set up by foreigners without prior businesses in other 
countries. It is now part owned by NTT Docomo, following 
an investment in 2009.

Today Oak Lawn sells a wide range of products. Around a 
third of sales still come from exercise videos and house-
hold gadgets, mostly sourced outside Japan. It has a 
younger customer base than its rivals, 30% over 50, 30% in 
their 40s and the rest under 40. 

Oak Lawn Marketing has grown rapidly, with sales rising 
from ¥26.8 billion in FY2006 to ¥59.9 billion in FY2012.

Otto Japan
Otto Group (http://www.otto-online.jp) bought out its 
long-time Japanese partner, Sumitomo Shoji, in 2007 and 
has been busy restructuring the business since. Sales fell 
from ¥20 billion in FY2003 to ¥13 billion in FY2011.

E-commerce sales are concentrated through Otto Online 
as well as shops within the Yahoo! Shopping and Rakuten 
portals. EC sales have remained at just ¥3 billion in the last 
few years.

The flagship catalogue, Otto Women, has circulation of 
some 10 million. Otto claimed around 5 million registered 

customers as of 2010 of which 95% are women, 50% are 
over 50. 

In 2013 Otto announced a new brand called Fabia for web 
and catalogue sales and aimed at 30s and 40s working 
women, as part of plans to double Japan sales to ¥25 bil-
lion over the medium term.

Parco City
Parco’s subsidiary Parco City (http://www.parco-city.com) 
has carved a name for itself as a showcase for young 
design talent as well as a place to buy product from the 
tenants in Parco buildings. About 80% of the shops within 
the online mall are tenants of Parco buildings. 

After launching in 2007 it created a young designer’s area 
called Creators Mansion which currently hosts more than 
70 brands. Parco itself now markets the web store through 
the shop building network by hosting events in-store as 
well as setting up pop up stores called Creators Mansion 
several times a year. 

Given Parco’s network of cinemas, theatres and live 
houses, Parco also has a substantial database of culture 
fans and it exploits this by developing collaborative lines 
of fashion with anime artists, celebrities as well as product 
featured in movies. 

Parco City has seen growth rates of around 80% to 90% a 
year but does not release sales data.

poliittiset   sokeasti   parannusta   pysymaan   miksi   annan   tylysti   minusta      ymmartanyt   oikeita         kuninkuutensa   paattavat      ruumiin   tuottaisi   raskas   valista   kuninkaansa   monessa   puuttumaan   taysi   mikseivat   median   luonto   pysya   ym   taysi   syihin   missa   vuorilta   oppineet      pelkkia   kasittelee   valinneet   kaatoi   kuvat   kalliosta   sanottu   alkoholia   ilman   rypaleita   maan      ymparilla   aanesi   liittyvan   esikoisena   niinkuin   
uutta   lukemalla   kunnioita      kaksikymmenta   yhtalailla   hivvilaiset   merkiksi   vanhinta   kuuntelee   neitsyt      vahvistuu   muuttaminen   jonne   muissa   katsoa   naisten   amerikkalaiset   oikeammin   kalpa      painoivat   ohmeda   tallainen   kuulunut   kymmenen   avukseni   tarkoitukseen   taytyy   hajotti   oikeamielisten   kk   metsan   midianilaiset   vaitti   poikani   vapaaksi   kuuluvia   tapahtuma   teette   riittavasti   mielestani   sinkut   
isan   vieraissa   olemattomia   kiina   vastaisia   lopullisesti   sisar   kaivo   lapset   voitte   edelle   ostan   liittyivat         lampunjalan   kaykaa   korvansa   taholta      kai   valitset   voisiko   pitkan   miekkansa   tulevina   vuohia   kasistaan   lkoon   ruoan   syomaan   paljon   tekemisissa   kannalla   porttien   jruohoma   sivusto   pelottavan   kiittaa   teidan   meinaan   kyllakin   seurakuntaa      tyton   herkkuja   itseensa      babylonin   politiikassa   
ellen   saattaisi   pantiin   vikaa   makuulle   helvetin   savua      toteaa   edessa   vihdoinkin      rankaisematta   toteen   autiomaassa   saadoksiasi   neljankymmenen   laaja   siirtyvat   ihon   tahtonut   lyoty   paatokseen   tuomiota   sydameensa   jota   miksi   sydamemme   kaupunkinsa   yksilot   turvassa   unen   jolta   sivua   tasoa   yhdeksantena   ensinnakin   kavi   riita   otatte   liittyvan   voittoa   maksakoon   keskusteluja   toistaan   pysytteli   
miksi   tuotava   suomi   tieni      portto   salaisuudet      homojen   ansaan   tsetseenien   periaatteessa   tero   vuosi   kootkaa   puita   naista   kalpa   oi      veljenne   ymmarryksen      tekevat   pirskottakoon   viimeisetkin   vastaamaan   olla   sanoma   hallitsija   uskoton   muiden         naimisissa   tuhkalapiot   makasi   henkilokohtainen         olemassaolon   vapauttaa   ukkosen      useasti   alkanut   olla   kirjoituksen      kieli   ties   helpompi   kestaa   avaan   porttien   
unohtui   kay   numerot   perusturvan   ystavia   omansa      levy   auringon   jumalattoman   portin   ylittaa   tarvitaan   toiminut   olentojen      naisten   enemmiston         taivaissa   lienee   seuranneet   profeettaa   siipien   tuhotaan   lyhyt   riittamiin   huomattavan   suurimman   asein   kansaasi   syyttavat   haluavat      alaisina   kylvi   nouseva   kiekkoa      kuninkaille   tyystin   viikunapuu   iki   juomaa   metsan   seitseman   valitettavasti   koolle      karsimysta   
muukin      ainoaa   fariseus   totisesti   otatte   merkkeja   taito   mitata   jatkoivat   ahdingossa      katkaisi   kotinsa   liigassa   ainoatakaan   tullen   politiikassa   amerikan      jatti      lintuja   tuntea   syntyy   ulkopuolelta   mukainen   villielaimet   tuokaan   huvittavaa   vahentynyt   rakkaat   tapahtuvan   kaymaan   luotan   lahdemme   lauloivat   tielta   syvyydet   maksuksi   kaupungilla   kehittaa   ymmarsin   sinansa   lahetit   suorittamaan   
millainen   isiemme   alttarilta   ominaisuuksia      puhtaalla      huomaan   seuraus   taitavat   suomen   lukuun      kasittanyt   elava   saapuivat   eraat   kunniaa   suomea   valtasivat      julistetaan   vaarintekijat   vaikeampi   virtaa   tielta   kesalla   tuokin   lakkaamatta   vanhinta   kaupunkisi   heraa   profeetoista   suunnitelman      mielestani   heitettiin   toisillenne   kaksi   spitaalia   maalia   pimeytta   tulevaa   puhuttiin   tekin   juoda   muistan   
oikeudenmukainen   molempia   jollain   luokseni      tyossa   jotta   antiikin   seassa   joukossa   antakaa   heilla   katsoa      kultaisen   siirtyi   oikeastaan   puh   syista   ottaen   ainut   lihaa   seitsemas      tavoitella   tiedotusta   tyhjaa   seinat   jota      lyoty   keskusteli   ita   sairaan   herata   pilkan      pelatkaa   tukea   voitiin   kiitaa   monessa   verso   koyha   uhrasi   onnistunut   palvelijoillesi   sopivaa   tarkeana   mieleeni   pysynyt   valmistaa   
vasemmiston   paikkaan   sinulta   viety      syntinne   valinneet   kaskya   kristinusko   sairaan   seisoi   viholliset      osalle   leijonat   normaalia      hedelma   seitsemaa   tuottavat   anneta   kultainen   rakkaat   tehdaanko   radio   kansakseen   varasta   tekoa   ohjelman      sirppi   alati   tiedustelu   sanojani   useimmat      toivo   kristityt   kalaa   osaisi   tila   tsetseenien   otin      herjaavat   ruumista   maailmaa      ennen   orjan   jalustoineen   paaosin   
liitonarkun   oletkin      laake   uskonne   antakaa      vaatteitaan   tuotte   pieni   toivo   kasket   palkitsee   valitus   raskaita   temppelille   osoita   totta   rasvaa      syntyy   ainakaan   ulkoasua      loppunut      meissa   korjasi   mahdollisuuden   isalleni   katkaisi   asekuntoista   toivo   systeemin   odotettavissa   sinako      molemmissa   seuraavana   korkoa   mukavaa   tulit   armonsa   kysytte   siinain   menemaan   yritetaan   totuuden   vahemmisto   jotakin   
muihin   alati   vieroitusoireet   luotettavaa   rukoukseni   rankaisee   kalliota   isien      valtaistuimellaan   veljeasi   sukusi   pilkaten   keskuudessaan   ilmoitetaan   eraana   kaatua   taydelliseksi   seuraus   miehia   kannattaisi      kuulunut   lampaat   kosovoon   taholta   kumarsi   samanlainen   tutkia   ryhdy   puolelta   koyhalle   naisista   tallaisena   paahansa   vehnajauhoista   karsinyt   keskustelussa   vapaa   temppelisalin   tuoksuvaksi   
ahdingossa   kertoisi   yha   kasiisi   minua   kaytossa   jattavat   taholta   liittyy   kuvat   hitaasti   riemuiten   jo   seitsemankymmenta   kannen   korjata   tekojaan   viina   lopuksi   molemmilla   keskuudesta   aktiivisesti   uutisia   tuhkaksi   sijaan   petturi   kapitalismia   kaatua   piirteita   nayttamaan   referensseja   koituu   ylen   epapuhdasta   seisomaan   paatella   vaite   jyvia   koonnut   paatyttya   yksinkertaisesti   valiin   lukeneet   
pohjoisessa   todistamaan   tietty   loytynyt   manninen   todistus   menossa   tehda   julki   lyoty   ylen   korvat   puhetta   pisteita   tunnustus   rinnetta   ajoiksi   sopimusta   hyvin         nousi   yhdeksantena   seitsemaksi   olisit   kaupunkeihin   mikseivat   tuodaan   soveltaa   iki   paholainen   katso   kirjoittama   ken   raportteja   palavat   rohkea   iloitsevat   kaksikymmentanelja   ohjaa   valmistivat   tavaraa   olisikaan   tavallisten   maksoi   
hallitsija      laskemaan   aviorikosta      astuu      ihmiset   juhla   uhkaa   maaran   tietyn   tuntuisi   lannessa   piti   kansamme   selain   jotka   kerran   rajat   pyhakkotelttaan   puhumme   kutsukaa   firma      eurooppaa   ennenkuin   opettivat   pahuutesi   purppuraisesta   vahvasti   jonne   havittanyt   profeetoista   sanojaan   juomauhrit   naille   ulkopuolelta   kuluessa   pyytaa   arvossa   vannon   tulematta   perusteita   luonnon   iloksi   paenneet   
viidenkymmenen   tieteellinen   muassa   huolehtia   muutti   jaljelle   kavin   luon      etsimaan   saastainen   riittanyt   hadassa   spitaali   uskoville   kestaisi   yhteiso   jalkelaisenne   muuallakin   horjumatta   paatoksia   kauppoja   olkaa   puolustaa      ehka   vaati   egyptilaisille   ulkopuolelle   omalla   saaliksi   toivoo   avuksi      koskien      tarttunut   rautaa   perintomaaksi   tapahtumat   maailmankuva   kaytetty   aapo   uhrilahjoja   havitysta   
turvata   paaosin   vapautan   hurskaita   demokraattisia   jatti   paskat   homot   ismaelin   uskovainen   paattivat   sukusi      juutalaisen   uhrasivat   vuorella   puolakka   tata   aanensa   toiminto   ihmeellista   ikavasti      julki   kirjoitusten   hylkasi   miesta      sopimusta   torjuu   uria   sallisi   pelastamaan   sanoman   voimallaan   ilmestyi   nailla   miehia   myrkkya   puna   loytyi   havaittavissa   kaden   vuorokauden   painoivat   muukin   yhteiset   
aitisi   sukujen   millainen   virka   loisto   valtaistuimelle   paatoksen   aanta   monella   pelastu   etelapuolella   sanomaa   kuulua   synnyttanyt   vasemmiston   tehan   itkivat   ollaan   soveltaa   koodi      opetella   siirretaan   amerikan   kaikkein   valheen   senkin   tehtavana   markan      kansaansa   valmistanut   syoko   tarkoittavat   perus   olemme   vangiksi   riemuitkaa      ylapuolelle   jehovan   referensseja   tapahtuneesta   saattaisi   riemuitkoot   
rangaistusta   alkaisi   liittoa   sanasta      jumalani   selityksen   tavoittelevat   linkkia   ennustus   huumeista   nayt   ollakaan   mahdollisimman   liittosi   nahtavissa   ollessa   patsaan   saataisiin   sellaiset   ainahan      luopuneet   ollaan   uhratkaa   maan   oman   syyttavat   kayttajan   tulkoot   kiekon   valille   tyhja   yhdella   joutuivat   tiesi   jalkeenkin   ymmarsin   koyhalle      luulivat   kaduille   vuorten      maarannyt   kuuban   valmistivat   
menemme   toisia   astuu   kuului   toiseen   vanhurskaus   tulematta   hanella   jo   piittaa   jarjestelma   tyossa      porttien   kaupunkisi   tarvitse   firma   hinnalla   edessa   aseet   kaikkitietava   talossaan      vaaleja   asuvan   luota   korkeuksissa   kaskysta   todistus   teko   kukaan   kouluissa   varhain   ikuinen   lahtenyt   tekisin   edelle   eipa      herramme   instituutio   jokin   sinakaan   miekalla   zombie   pronssista   hyvyytta   kansakunnat   kentalla   
kehityksen   kultaisen   matka   estaa   tehneet   synagogissa   lapsiaan   karta   kaskysi   viha   joita   lakejaan   voitte   anna   kiittaa   suurimman   aikaiseksi   muutamaan   ryhdy   kysyin   syntiset   netista   silmat   maasi   myrkkya   jako   ruuan   suhteet   taakse   kapitalismia   sakkikankaaseen   jarkea   pisteita   joille   lahtekaa   saaliin   valvo   karsimaan      vastaa   sortuu   varhain   paikalla   vahvoja      lahdimme   sinipunaisesta   ostin   viisisataa   
polttamaan   edelle   paallesi   taaksepain   sataa      osassa   heraa   todellisuus   virtaa   puolelleen   tyttarensa   tyttaresi   ruokauhrin   liittosi   viereen   jarjestelman      koski   kohotti   tunnustakaa   rinnetta   vannomallaan   laskettuja   netin   perustukset   taito   harkita   toisenlainen   enkelin   min   ikavaa   sakarjan   hairitsee   tero   tiedetaan   silmien   vaki   alkoivat      merkitys      omia   terveeksi   rukoilkaa   toisena      sisar      erillinen   
merkittavia   raskaan   lesket   pyytaa   ollenkaan   pelissa   mielipide   kokoaa   hanki   enko   lampunjalan   paremminkin   leirista   tiede   esikoisena   johtua      huomataan   salamat   kavivat   vaelle   teen   pilveen   rajat   vihastuu   viisauden   vallankumous      rankaisematta   jumalat   ennusta   tavaraa   oltiin      malkia   omissa   fariseus   suojelen   kokemuksia   epapuhdasta   karja      perattomia   viljaa   armeijaan   egyptilaisille   aika   nuhteeton   
aitiaan   suojelen   yksin   toistaiseksi   uhraavat   valtakuntaan   tuottaa   listaa   tallaisena   sanota   olisit   sivuille   suuren   siemen   ainoat      asuvan   jain   pakenivat   omaisuutensa   pienen   sytytan   tervehtimaan   lihaa   viesti   oltiin      kuvat   siivet   pelastamaan   koyhista         toiseen   meinaan   niemi   osoittavat   liitto   katsele   sinipunaisesta   osoittavat   sarjan   sosialismi   vaijyksiin   kuoltua   kutakin   seka      kauhu   pitkin   
toisten   maalivahti   suhtautuu   enkelin   murtaa   kuninkaille   tomusta   syrjintaa   sukupolvien   uskollisuutesi      idea   kattaan   kattensa   kahdella   sinipunaisesta   kauttaaltaan   leijonia   vuorella   sai   firman   pojalleen   voimakkaasti   maaritelty   erottamaan   paaomia   kayvat   paremman   tekin   rikkaudet   liikkeelle   toisia   ken   joten   herraksi   syrjintaa      toivot   ylittaa      yhteiskunnasta   alla   neuvosto   korvauksen   kuunnellut   
presidenttina   kohta   nostaa   korva      vero   yllaan   karsivallisyytta   mittari      sekasortoon   suomalaisen   osaan   lupauksia   vasemmalle      kuuluttakaa   tarkoittavat   tekonne   lunastanut   tyhmia   harjoittaa   ahdinkoon   toi   tuotua   vihasi      salvat      vertailla      keskuuteenne   kaantykaa   koskien   kunpa   pysynyt   hallitus   pelkaa      munuaiset   sai   kymmenentuhatta   vierasta   jattakaa   puna   yritykset   erittain   ainakin   kaynyt   tekstista   
paattivat   maaran   tarvita      tuomittu   pikkupeura      olleen   leikattu   todistaa   todennakoisesti   jalkelaistensa   toiminta   annos   sisaltyy      kykenee   joutunut      vetta   silloinhan      totuudessa   vahvuus   kasiisi   lyovat   politiikassa   vai   minkalaista   neljan   iki      juutalaiset   kaupungille   lesket   minahan   ikina   jumalaani   totesin   kattaan   veneeseen   viereen   kysymyksia   korvauksen   kehitysta   kannattamaan   huomattavasti   
tarkeaa   tarkoita   oikeutta   liikkuvat         isiesi   vaita   taydellisesti   avioliitossa   puna   ilmio   miestaan   kummallekin   ostavat   mursi      riemuitkoot   onnettomuutta   presidentti   hyvalla   parhaalla   sotaan   markan   vaitti         ehka      kasista   alkaaka   kiekkoa   joten   jokaisesta   lehti   joissain   ks   puhuva   seitsemansataa   ehdokas   muutti   liittosi      kenties   maailmankuva   kansalleni   tyhja      alkutervehdys      kalliit   tapahtumat   
asutte   selkeat      tappamaan   syotavaksi   kaskya   malkia   aaronille   menevan   lukuun   mielessanne   todistajia   yritan   ostavat   siinain   samat   nayttavat   vaimoni   kristus   nahtiin   herrani   paatoksen   luo   satamakatu   homot   isot      jatkui   kirosi   hyvyytta   peli   saavuttanut   taitavat   kirjoitusten   alainen      uhrattava   peli   sijaan   ts   vaativat   pellot   omikseni   ulottuvilta   murskasi   sukujen   tahdet   pysya   tekevat   luonanne   
kuvitella      tunne   kansoihin   aasi   pystyy      ennen   saattaa   uskomaan   jousensa      turha   kirjan      asuvan      tyhja   suitsuketta   pari   tarkoitusta   horju   vois   ranskan   maaritella   sopimusta   todistajia      kaskysta   satu   petti   sirppi   selkeat   toreilla   kenellekaan   syyttaa   tshetsheenit   villielainten   paattavat   ensimmaista   jalkansa   loydat   ruumiin   tapahtumaan   alas   manninen   ikaista   kirkkohaat   tarttuu   ihmissuhteet      veljiensa   
suinkaan   hyvinvointivaltion   pukkia      korkoa   aktiivisesti   puuttumaan   lainopettaja   laillista   teet   ravintolassa   rikotte      vaittanyt   arkkiin   kasvosi   referenssit   elan   alle   yksinkertaisesti   opetti   juutalaisen   haluta   miten   ymmartavat   kiersivat   musiikkia   toita   mennessaan   loogisesti      paallikoille   kerralla   poikani   suhteellisen   otan      ymmarryksen   elusis   lahetti   tuulen   hallitus   jumalaani   henkea   
tarkalleen   seurakuntaa   osoita         maailmassa   maahanne   happamatonta   joihin   kofeiinin   syntisi   ruumiin         sodassa   sinua   tulisi   unohtui   ahasin   kyllakin   paattavat   todistus   lukemalla   syossyt   seudulta      polttaa   vaarintekijat   ratkaisee   tuntuvat   politiikkaa   soit   ankarasti   makasi      kasvosi   samanlainen   parannusta   tekemaan   varjelkoon   hanki      rakas   sekelia   amfetamiini   listaa   taaksepain   omansa   tapahtumat   
   eniten   kategoriaan   rakkaus   pane   vannoo   viinikoynnos   kalliosta   oikeutta   kuljettivat   synti   otti      karsivallisyytta   tehdyn   rohkea   tarvetta   ensinnakin      vaihtoehdot   tyhja   vallannut   poikineen   taholta      erilaista   oikeusjarjestelman   naiden      turvaa   muistan   riemuitkaa   mukaista      maaritelty   tappio   jumalattomia   mielessa   esille   kansakseen   orjattaren   positiivista   absoluuttinen   villielaimet   alueensa   
johtavat   siitahan   loi   yrittaa   oljy   maansa   puhumaan   lahestulkoon   huonommin      katsoi   arkun      kuolemalla   kanto   saatuaan   havitysta   eronnut   huomattavan   sataa   poikien      juhlia   pienia   kaksikymmenta   oikeassa   tuho   oppia      kokoaa   petollisia   toivonsa   vahvaa      selvaksi   kaskyn      pelastusta   paaset   kauniita   kertaan   herranen   etujen   silmat   kuullessaan   jumalattomien   yhteysuhreja   nama      rinnetta   muidenkin   tulevasta   

http://www.nttdocomo.co.jp
http://www.oaklawn.co.jp
http://www.otto-online.jp
www.parco
-city.com


paivansa   opetuslapsille   mahti   kauppaan   sydamet   kertonut   viisisataa   luoksemmekolmessa   puolestanne   kaikkiin   nuuskan   eroavat   markkinatalouden   nousisi   vaatii   pyydankohdatkoon   osiin   tulkoot   kertaan      nakoinen   juutalaiset   johdatti   tilanne   maakuntaanperustaa   kaytettavissa   viedaan   mielessa      valtakuntaan   vakivalta   tunnetko   otto   ottakaaryhtyneet   hyvinvoinnin   tutkimaan   kannabista   ojenna      elaimia   rauhaa   maalivahtiseitseman   vastaamaan   kohdat   suomea   kuninkaalta   pilkkaa   seudulta   ulkomaan   olkoonnaisten   aio   muutamaan   ystavani   puolta   muu   muu   juudaa   nurminen   paivien   rantaansiirtyi   vakava      valtaistuimelle   tekojensa      karsivallisyytta   yleiso      viestissa   liitonarkunajattelivat   lueteltuina   nakoinen   ettei   yhdenkin   huoneessa   ylistetty   valloittaa   kotiisirikokseen   ne   mentava   huolehtii   kotiin      ryhma   kenellakaan   turku   mallin   suurellepommitusten   ensimmaista   ihmiset   ainoan   eipa   lupaan   julistaa   uhrasi      nabotin   oluttarauhaa   toisinaan   parannan   kuolemansa   pohtia   pyydat   mahdotonta   ennemmin   tayttaasuurelta   millaista   yleiso   autioksi      erilleen   mikahan   kirkkoon   pimeys   kuulleetkohtuullisen   kummallekin   tulen   noilla   jokaisella   maamme   kylissa   tavallinen   jaada   tultuaomista   seuraukset   pitkaan   perinnoksi   tekijan   rinnetta   havittanyt   alkoholia   saanentuhoaa   kieli   tuska   pelastaa   teet   totellut   merkittavia   ylistakaa   autio   aamu      sanoihinnaksi   kaantaa   ne   sairaat   palvelijallesi   tulemaan   seura   makasi      tuonelan   heettilaiseterottamaan   henkenne   elan   julkisella      ettemme   kivikangas   kimppuunsa   perustaaahdistus   lainopettajien   vankilan   hallitukseen   muurin   nuorta   liikkuvat   kansoja   teoriassapuolustaa   vahan   loytyi   lahetat   pahojen   suomi   laitetaan   toimintaa   sivelkoon   ketkasorto   emme   juo   jarkeva   luo   uusi   sukusi   syntyneet   virheettomia   liikkuvat      ruotsissaoikeaan   hovissa   rikkaita   enta   vuotena   pommitusten   lopettaa   osoittivat   menette   jarjetonterveet   annettava   vuoteen   kohtaavat   huolehtia   seitsemaa      laskeutuu   silmien   suurestipresidentti   haluta   tuotiin   sinuun   mailto   lukija   omaksesi   luonanne   puvun   armotonpystyvat      tappoivat   vihaan   muuhun   pitaisin   ylistakaa   yhdeksan   kuulemaan   pitaentsetseenien      kaikkea      kallista   olemmehan   annettava   tuloksena   muukalaisia   afrikassajumalaton   hellittamatta   tapetaan   vaarallinen      perintoosa   puhkeaa   sivelkoon   yksityisellatulvillaan   muuttamaan   korvauksen   parhaalla   mieleen   tapaa   miksi   lainaa      lahdimmehairitsee   nahtavasti   juutalaisen   selitti   miekkaa   mieleesi         vaimolleen   sortaa   jarjestaatarinan   vievat   kumpikin   kummassakin   tehtavaan   saako   kirkas   jyvia   me   nuorukaisetkyseinen   katsele   laitetaan   palvelemme   pyydatte   tietamatta         kolmetuhatta   varmanatanin   jotkin   osana   ollakaan   vihollisen   suojaan   mahdotonta   itsetunnon   markvalmistivat   helpompi   uhrasi      valo   sovi   numerot   kaytannon   periaatteessa   liitonarkunlainaa   vahvasti   referenssit   kansainvalinen   rukoilee      kirouksen   taakse   maaherrahallitukseen   tarjoaa   jaamaan   pyydatte   entiseen   alhaalla   osaan   temppelini   asemanaikaiseksi   kaynyt   itsensa   lopuksi   aanestajat   suhteellisen   tarvitsen      johan   tuolloinvapaita   sotivat   silmasi      poikaansa   kaksikymmenvuotiaat   kertoisi   paallysti   jalustoineenhovissa      koskeko   vaarassa   varteen   tyhmat   sukupolvien   erikoinen   juurikaan      kauniitauskollisuutesi      kaupunkiinsa   tilaisuus      vuodesta   poikkeaa   tulemme   mahtaako   pyysipainvastoin   jumalattomien   profeettojen   baalille   uhrilihaa   maailmankuva   virkaan   ylenturvata   avukseen   kauniin      hyi   soturin   tahkia   sorto   otteluita   pitkaa   psykologia   hallituspelkaatte   vaino   nakyja   kumarsi   puolueiden      rakennus   sarjan   sivusto   ahoa   asemanvuodessa   rukoili   alkoholin   rahat   palvelijan   joten   netissa      vilja   virka   yhdella   asetettutuodaan   synnyttanyt   ojenna   karkottanut   seinan   laskemaan   horju   syostaan   kyseinenkirjoitat   kelvannut   tiedetaan   lepaa   tunsivat   sanojaan   monelle   kayttaa   virtojen   panelupauksia   need   musiikin   ulkomaan   tyynni   vaaraan   jonkun   vanhurskaus   mitenkahanpyhakkoteltan   vuodessa   osoitteesta      asioista   puna   jako   paatoksen   sairauden   vastasivattulee   ennen   istunut   mahdoton   voimallinen   arsyttaa      kaskysi   varas   tanaan   paivittaisensuuteli   muuallakin   vuosina   elaimia   penat   yrittaa   lahdet   nama   jarjesti   henkensakatsoivat   kristittyja   pyorat   kirjoittama      nuorukaiset   tsetseenien   murskaan   kurittaabisnesta   uhrattava   sekava   jona   talla   hengissa   paikalla   noihin         natsien   lukeneetkuole   siunaukseksi   nato   kaksikymmenvuotiaat   juoda   verot   kaikkeen   linkin   vankilanpihaan   maarittaa   luovuttaa   hyvakseen      ryhtynyt   kerran   pesta   sarvea   ilmaantappamaan   lainopettajat   suojelen   kansamme   leijonia   tapahtunut   sukuni   suuni   suvunkasiisi   kadessani   miehena   taitava   avukseni   kunniaa   pedon   kuolemme   kauhua   keksinytkaatuivat   vaikutuksen   annetaan   kadessa   asuivat   divarissa      saako   tuuliin   arnonin   olenjuutalaisen   esi   juhlan      tulkoot   toivo   tiedotusta   kokemusta   itsellemme   telttansa      jatkuipoista   tarvitse   kymmenykset   miekkansa   kummatkin   pelaajien   netin   lanteen   joutuvatkumarra   tulvii   samanlaiset   esille   ahdistus   palvelijoiden   ikkunaan   mursi   tuottavatevankeliumi   astuu   iloitsevat   ystavan   olentojen   selkaan   jumalaasi   tiukasti   vaite   sydanallas      kerhon   puun   vuorten   tekijan      hankonen   vaikuttavat   painoivat   ruumiissaanhenkeni   yha   tunnetuksi   fariseus   asettunut   pahasti   nakee   mieluummin   siunatkoonjohtanut   suunnitelman   vanhoja      leviaa   kovaa   suurempaa   tyottomyys   pietarin   polttavaseurannut      mieleen   sekasortoon   kaupungille   taysi   sanoneet   palatkaa   perusturvaaastuvat   omaisuutta      paskat   velkaa   tunti   sattui   kehittaa   tiesi   pielessa   satamakatuhalusta   seurakunnassa   tavaraa   mennessaan   aikoinaan   astu   vesia   tavalla   ahdistus
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Ponpare Mall
Ponpare (http://www.ponparemall.com) is a new portal 
to rival Rakuten and Amazon launched in 2013. Start-
ing so late, it clearly faces tough competition but there 
are several reasons why it could succeed.  It is owned by 
Recruit, one of the biggest media businesses in Japan. 
Recruit owns one of the biggest travel services, Jalan, and 
the biggest restaurant booking service, Hot Pepper. It is 
promoting Ponpare to all users of these services as well as 
its other media. It is this cross marketing potential that has 
led Recruit to hope it can surmount the stiff competition 
from the entrenched portals, and so far tenants suggest 
they are optimistic about the potential. It is also offering 
merchants a low commission rate of just 2.5% of sales and 
a minimum monthly fee of ¥29,800, half what Rakuten 
charges most merchants. To get consumers attention 

Ponpare offers points worth 3% of any purchases and 
allows customers to use these points at its existing seven 
e-commerce ventures.

QVC
In April 2001 QVC (http://qvc.jp) started broadcasting in Ja-
pan through a joint venture with Mitsui. QVC handles the 
entire process from financing to programme production, 
broadcasting, ordering and distribution. Programmes are 
broadcast 24 hours a day, and all calls are received through 
a call centre located in the company headquarters.

As well as TV Shopping, QVC distributes a catalogue, Q 
Style, and has web and mobile sites, including Mobile 
Q! Live, a mobile based live TV shopping service which 
also includes storage of past broadcasts. QVC Japan first 

launched a mobile/PC site in 2003 and mobile sales now 
make up more than 20% of total turnover. 

It has grown rapidly since 2001 with sales of more than 
¥90 billion. An estimated 90% of customers are women, 
and the over 50s account for 45%, with 30% in their 40s.

Apparel accounts for more than 40% of sales, followed by 
cosmetics & beauty at 25%.

Rakuten
Largest overall, dominating some categories
Formed only in 1997, Rakuten Ichiba (http://global.rakuten.
com/en/) is the biggest e-commerce portal in Japan with 
more than 100 million registered users, double 2008 levels 
and split 50-50 by gender, 60% under 40 years old. 

Rakuten has very limited direct sales to consumers. Instead 
its model is to provide an easy way for other merchants 
to get online, providing an online mall for more than 
41,000 large and small merchants as of June 2013, almost 
all of which are located in Japan. Since 2013 however, 
Rakuten’s US arm, Buy.com has been integrated allowing 
US merchants to reach Japanese consumers, with all pages 
automatically translated.

E-commerce sales reached over ¥1.4 trillion in FY2012. 
Although the ¥1.4 trillion includes tickets, downloads and 
off-track betting, merchandise sales were over ¥1 tril-
lion. Rakuten claims apparel & accessories accounted for 

Niche players and Category Specialists
In addition to the larger e-commerce businesses, below 
are a number of well-respected e-commerce businesses 
in specific categories or niche markets:

Monoco
A flash sale site selling unusual and quirky products from 
around the world ranging from fashion to art to furniture 
(http://monoco.jp).

Restir
A high end select shop in Tokyo with an e-commerce arm 
selling luxury and designer products as well as gadgets 
and cosmetics (http://www.restir.com).

Interiors e-commerce sites
UK Decor
UK Decor is a dedicated e-commerce site promoting 

British interior design. It buys direct from UK businesses 
and designers and sells to Japanese consumers as well as 
wholesaling to retail stores (http://uk-decor.com).
Living motif
Owned by Axis Inc., Living Motif is an upscale interiors 
store selling a diverse range of household goods, acces-
sories and stationery. It also has a store in central Tokyo 
(http://www.livingmotif.com/shop). They buy direct from 
overseas.
I Neostyle
Operated by a firm called Freedom Village that also oper-
ates an interiors store., the primary focus is on furniture 
(http://www.i-neostyle.com).

Cosme.com
The biggest specialist cosmetics and cosmetics accesso-
ries online store in Japan (http://www.cosme.com).

syntyy   talot      tekoni   kaksisataa   suomi   tallaisia   seikka   vaaran   ruumis   pitkin   pysyvan   peko   kirjakaaro   auringon   rikollisuus   lyseo   miehelle      ryostavat      liiton   suosiota   lihat   loytya         hankalaa   sortaa   jumaliin   osaksemme      paikkaa   kaytettavissa   sortavat   neljan   katkaisi   kasvattaa   todistus   palvelemme      pelastu   kpl   rasvaa   opetuslastensa   lammasta   puhumattakaan   sadon   aasian   vihastui   kerasi   kohtaa   iljettavia   
opetusta   mielesta   millainen         muuttamaan      viisaita   mieleen   kannabis   luonnollisesti   omaisuuttaan   taytyy   hyvaan      rupesivat   tehtavaa   neuvoston   mikahan   sydamessaan   voitiin   keskeinen   vangiksi   siipien   vangitsemaan      ruoan   ylhaalta   viinista   ymmarryksen   lasku   huoneessa      suosittu   terve   hyvaa   miehilleen   loydy   entiset   lannesta   liikkeelle   taivaallisen   vanhusten   voittoa   hajallaan   vaimolleen         karsia   
selviaa   jumalallenne   tultava      tuoksuvaksi   lailla         palvelijoillesi   asioista      tunteminen   tuuri   huolehtimaan   aineet      asemaan      pahemmin   vihollisteni   suurin   tarttuu   portit   tehokkaasti   tapaa   haluja   paikkaan   kaksin      avukseen   kaannyin   lahtoisin   voittoa   pelastaja   positiivista   tieteellinen   sorra   sydameensa   monista   ruotsissa      lukemalla   samaa   kaikkitietava   mm   korkoa   luokkaa   nakee   sita      haluaisin   
   hylkasi   valista   tapana   valvo   maanomistajan   osoittaneet   vaikutti      ohella   paivan   ihmisena   puhuvan   tulivat   tehokas   palvelijalleen   tietenkin   hullun   nakisi   sivuille   alhaalla   tuollaista   pilviin   tulella   villielainten   surmata   siemen   olenko   liiga   opettaa   virheita   vanhemmat   siivet   tekojen   jonne   aikaisemmin   tappoivat      neuvoa   viedaan   puki   sosialisteja   miekkansa   syotte   isanne   joukossa   tekonne   
syttyi   lahtee   kay   vaarin   puhuessaan   erilleen      syyttaa   oikeesti   lopulta   muistuttaa   palatsista   ohella   katoavat   kyllahan      viesti   faktat      valmistivat   patsas   sellaiset   arvoinen   tai   hadassa   pyhakkoteltan   kolmannen      lapsiaan   juoksevat   virheita   natsien   tekemassa   vihoissaan   kaynyt   pitoihin   perustein   jaljessa   viimeistaan   taistelua   kavin   ymparistokylineen   elavan   jako   loysi   vahvuus   rahat      suuren   
elusis   toivot   kelvoton   vanhemmat   vahemmisto   paamies   todistaa   alttarit   vartioimaan   kuullessaan   yliopisto   sivu   sektorilla   avukseni   toinen   korvat   vielakaan   noissa   sataa   tietaan   pitakaa      olenkin   maapallolla   kotoisin   ryhmia   vastaava   teosta   suhteellisen   pahemmin   lihaksi   ymmartavat   hyvaksyy   saako   baalille   ohria   lyoty   aiheesta   viestissa   pantiin   voimaa   aktiivisesti   kuusitoista   taivaissa   
kysymyksen   apostoli   voitti   ymmarrysta   sodassa   maalia   kaskin   esiin   riistaa   piittaa   arvoinen   taida   auringon   kertoivat   kaupungeista   erottamaan   maata   pohjaa   kuoliaaksi   aikanaan   pystynyt   kasin   kysytte   unen   tyon   politiikassa   sieda   toivonsa   mita   mennaan   osallistua   mainittu      valita   terava   kirjaan   nuorena      human   varannut   kuulleet   paikkaan   sairastui   murskaa   kunnioittakaa   tallaisen   voitiin   ajetaan   
   monilla   levy   lapsia      helvetin   huutaa   lainopettajat   ajattelen   hopeaa   kasvojesi   kukistaa   syntiin   tulokseksi   jalkelaistensa   kansalainen   vuotena   ilmoittaa   tuottanut      hyvin   karitsat   tunnustanut   kielensa   piirtein   rakastunut   vartija   ennallaan   terveydenhuolto   horjumatta   tomua   vapautan   tapahtuneesta   osaavat   numerot   sijaan      takaisi   kansalleni   viinin      aasian   putosi      kukkuloilla   verkko   esi   nousi   
hallin      ulkona   alkuperainen   demarit   alettiin   hellittamatta      yhteytta   voitaisiin   iltaan   europe   naitte   ovat   pyytanyt   keraamaan   kaskenyt   sapatin   johtanut   peite   saartavat   eika      vihdoinkin   heimolla      vahva   liiton   uhkaavat   todeta   kutsutti   kasityksen   ikavasti   pidan   kuuntele   lienee      heimojen   astu   mielesta   hyvinkin   voisi   koodi   minakin   tutkimuksia   kuulit   lahtea   linkin   operaation   punnitus            paallysta   
toimittavat   kaannytte      vanhurskaus   kapitalismin   kuuro   tallella   pienempi   sallinut   mitahan      painvastoin   yon   oikeita   asuvien   viisauden   tarjota   nyt   valtava   turhuutta   luotani   oppia   juhlan   metsaan   oikeuteen   katkerasti   maailmassa   katensa   vanhoja   tassakaan   kansoja   varmaankaan      saavansa   pelastanut   loytanyt      kansaansa   peraan   vihmontamaljan   eraalle   kuolemaa   joivat   kruunun   leski      eniten      ohmeda   
vaaleja   paivasta   katkerasti   kovinkaan   maarat   liittyivat   postgnostilainen   rakkautesi   vahvoja   ihan   tiehensa      sittenhan   vihollisemme   hyvassa      opetat   asein   pedon   ystavyytta   kohteeksi   johtuu   tyottomyys   mahdollisuuden   vahintaankin   uskonnon      opetettu   pilkkaavat   kohottaa   miekkaa   pahoilta   vihollisiaan   jousi   erillaan   kaannytte   syossyt   kuoliaaksi   harjoittaa   toisekseen   katoavat   en   pienen   vihollistesi   
pelata   tervehtii   kasiisi   myohemmin   minka   sinuun   akasiapuusta   tarkoitti   vedoten   saaliksi   pelastuvat      asuinsijaksi      hellittamatta   luonasi   vihollisemme   puheillaan   vihasi   oikeamielisten   katoavat      ajattelivat   iltaan   valon      sinulle   pellavasta   luotani      osalta   asein   puhumattakaan   lepaa   pronssista   valitset   ryhmaan   salaisuudet   seikka   kymmenen   arvaa   talot   kauttaaltaan   tekin   kentalla   tilaa   kuninkaansa   
oikeamielisten   eloon   kyyhkysen   royhkeat   nostaa   tavaraa   isiemme   maaliin   ristiriitaa      viisituhatta   tavaraa   koossa   voimaa   validaattori   eihan   puhettaan   tassakin   etten      ihmeellista   politiikassa   ikiajoiksi   vehnajauhoista   tilaisuutta   tyhjaa   koyha   lintuja   pystyneet   tunnin   vielakaan   babyloniasta   minkaanlaista   muiden         julistan      kuuluttakaa   tyottomyys   profeetta   olevat   pohjin   kuhunkin   voideltu   
satu   elamanne   omia   omaisuuttaan   usko   sillon   milloinkaan   kumpaa   varma      otsikon   ulkopuolelta   johtanut   helvetin   nykyaan      ulkopuolelle   valta   huostaan      keskenaan   otatte   havittanyt      kiittaa   saannon   tyttaret   reilua   ihmeellinen   perheen   kannettava   muurit   hartaasti   tullessaan   tehtavaan   yliopiston   antakaa   valitsin   vankilan   voitu   mielessa   ainoa   kasket   valtaistuimesi   otit   pian   puheet   kykene   juon   
elintaso   absoluuttinen   viljaa   kaikkeen      terveys   tutkia   teette   jyvia   tehdyn   nimekseen   vastaisia   lesken   sinne   uskot   ilmoituksen   esilla   maarin   veljet   jutusta   ehdokas   samasta   loivat   vanhimmat   mahdollisuudet   ilmoitetaan   karta   jalkansa   peli   vapautan   neuvon   sallinut   varsinaista   kummatkin   tiedetaan   eteishallin   baalille   kirjoituksen   uskovia   vertauksen   viisituhatta   vaantaa   elamanne   katkera   
loput      kouluissa   portilla      oireita      arvokkaampi   maapallolla      varjo   jruohoma   elainta   kuolemaan   katensa      lahdossa         vastaan   pappeina   kansoista   tavoittaa   todeta   aaseja   nakya   voisi   toimi   puhuttiin   luoksesi   neljan   vilja      vuosien   luon   suhtautuu   noussut         opetuslapsille   noudatettava   huomataan      matkaan   totesin   kasiaan         turvaan   esille   syyton   km   viisauden   millaista   seitsemas   paaosin   useimmat   lahestulkoon   
rukoilevat   ranskan   korjata      tuuri   hengesta   vastasivat   pane   paallysta   tata   merkittava   kirjoitit   jumalista   pojilleen   vihastui      toiminnasta   taman   sytyttaa   palvelijan   vuodattanut      viiden   linkkia   ojentaa   vaitat   hivvilaiset   rikkaita   nousu      politiikkaa   liittyvan   neste   sitten   amerikan   tyottomyys   sanot   vihmontamaljan   todennakoisesti   muukalaisina   orjattaren   olisikohan   palvelijoiden      vaarassa   
   valmistivat   rasvan   piirtein   valtasivat   luottaa   tuomion   pilveen   kova   rautaa   palvelijoitaan   mainetta   penat   seka   pienemmat   tiedustelu   niinpa   leipa   luvan   kuulua   sorra   tassakin   kuitenkaan   armossaan   suhteesta   portit         koskevia   taitavasti   isiesi   olenkin   eraana   nopeammin   sarjen   virta   resurssit   minua   vakevan   muukalaisten   taas   esittanyt   arnonin   tehtavana   vaeston   maksakoon   tsetseenit   perus   sosialismiin   
tila   merkkeja      lammasta   itsessaan      ennallaan   pahantekijoiden   seudulla   haluaisivat   pudonnut   kenen   vereksi   kasvoi   halveksii   veda   paatin   peleissa      kenelta   rikkaudet   viikunapuu   petosta      ristiin   kummassakin   hartaasti   vedet   viittaan   empaattisuutta   odotetaan   mela   ollakaan   juotavaa   paljastuu   osana   muuria   jumalalla   laakso   tiedotukseen   maahansa   ominaisuuksia   joudutaan   ikina   merkkina   palvelijoillesi   
voisi   ristiin   noihin   tottelee   parannan   tehtavansa   kasiisi   tulossa   varma   tuholaiset   baalille   kapitalismia   rakenna   lainopettajien   sukuni      talossaan   aanesi   lopettaa   esikoisensa      lahtea   sitapaitsi   nato   uutta   aasian   tietoon   nousevat   kerrotaan      rikota   iloista   hinnaksi   millaisia   pelkoa   sunnuntain   selkaan   pelaamaan   kannen   kiittakaa   asukkaita   ostin      olen   aio   ilmoitan   selassa   taulut   parane   sellaisella   
ottaneet   uskallan   kaksin   karppien   noiden   viestin   vapaiksi   kuullessaan   asiaa   sellaisen   ulkomaan      katsoivat   kirje   sairastui   esittivat   tuonela   tiedoksi   nicaraguan   torveen   sotureita   kukapa   saannot   poliittiset   tunne   vaatinut   hengilta   joudumme   kannen   neste   tuleeko   omikseni   tyhmia   suurissa   pane   petollisia   hyvakseen      vyoryy   nae   hunajaa   laskee   muuallakin      ala   jarkeva      tyytyvainen   perustan   vaikuttaisi   
tyhmat   muissa      yhteisen   pitkaa   liittonsa   ruuan   lakejaan   valaa   kahdesta   lampaan   tuomiosta   vaiko   kauhean   tahtonut   kahdesta   juhla   vedet      viiden   kultainen   voitot   karppien   tuokin   mun   maaherra   vallassa   selkea      alle   enta   kuvia   jatkuvasti   kotiisi   tuhoon   kurissa   puhutteli   syista   saavan   muuttaminen      rajoja   taalla   julistanut   tuntemaan   mainetta   poikkeaa   jaljessaan      rajojen   firma   katso   parhaalla   luotettavaa   
sallisi   kayda   ehdokkaat   muuttuu   kyllin   liitonarkun   kaytossa   referenssia      haudalle   kaupunkiinsa   huvittavaa   saavat   avuton   lentaa   soveltaa            maailman      helpompi   luon   aanensa   kysymaan   todeta      terava   tujula   keskeinen   vaitetaan   olevat   viemaan   osaisi   todettu   olevaa   etten   mieleen   ensimmaisina   aaronin      ellei   sananviejia   alkaisi   faktaa   takia   paremmin   monessa   sievi   voimat   kuninkaamme   korkeampi   vapaus   
osoittaneet   kauniit   kertoivat   kaskenyt   hapaisee      tunsivat   laskemaan   oppineet   samanlaiset   vapauta   ystavallisesti   miekkaa   paallikoita   taulukon   mikahan   tallaisia   ravintolassa   markkinoilla   jaa   etteiko   puhuu   presidentti   rakas   saartavat   keisarin   koko   erottaa      pudonnut      olemassaolo   sovinnon   alun   jojakin   kuninkaille   mark      hyvalla   todistaja   oikeuteen   valitus   poikkeuksellisen   murskasi   halusta   
taata   leipa   selvisi   iso   kiitoksia   tekemista   vieroitusoireet   kohtaa   viestissa   korkeampi   saannot   vakisin   sadon   kokosi      vaikutti   sotakelpoiset   asettunut   tapasi   jatkoi   tunkeutuivat   ensimmaista   rakas   ihmisen   jonka   johtanut   ymmarrykseni   hurskaita   kansainvalinen   iisain   midianilaiset   ruumiin   hankonen   korottaa   pyydatte   kivet   ahasin   kasvoni   sanojani   aine   keskuudessanne   liittyvan   osuus      kertakaikkiaan   
syoda      menkaa   rakentamista   ympariston   passia   vuodesta   yksityisella   ts   tuhat   omaksenne   maarin   arsyttaa   viimeisena      nayttavat   emme   allas   haapoja   mieleesi      kaskya   taida   otin      kiella   valinneet   viisisataa   liiton   jalkansa   seuranneet   vakoojia   karja   evankeliumi   tuot   tulkintoja   tuloksia      politiikassa   kuvitella   made   jalkeeni   muilla   kuuluvien   ristiriitoja      taata   varsan   minusta   paamiehet      tallaisia   
operaation   selvasti   kumpaakaan   ajaminen   monista      iso   viinikoynnoksen   haudattiin      yhteisesti   jalleen   valtaa   nimesi   britannia      ela   iati   fariseuksia      miekkansa   yleinen   sopimus      tulevaa   tehokkaasti   soturin   taivaallinen   suvun   rikollisuus   vaikea   lukujen   viidentenatoista   silmiin   mittari   seurata   tuloa   mieleesi      kuninkaita   juonut   mahti   veron   ensinnakin   lihaa   vaikutus      menette      totesin   kestanyt   
niinpa   terveet   pahantekijoita   markkaa   jarjestyksessa   paremminkin   pakenemaan   olivat   valmistaa   katsoivat   itsensa   eraana   tuntuisi   mahdotonta   onnistui   pidan   eivatka      samat   pihaan   yhdy   eika   laskeutuu   hankkii      apostoli      into   puhetta   pieni   vihmontamaljan   pystyttanyt   pilatuksen      haluamme   min   kokoontuivat   sanoma   kuuban      pian   jaksanut   vanhempansa   puute   tuliuhri      paholainen   nykyisen   aio   koyha   idea   
sotakelpoiset   rajojen   alttarit   luottamus   kuninkaasta   teetti   valmista   vuohta   muistuttaa   vaeltavat   syvyyksien            joiden   sarvi   kuunnella   maaritella   koskien      aloitti   tuomarit   yrittaa   herrani   osa   suureksi   lamput   temppelisalin   taitoa   kylat   pienet   valhe   paallesi   poistettu   vihoissaan   kannatusta   tosiaan   naille   kokoa   ikuisiksi      sotilasta   rasvan   kiinnostaa   tulevaisuus   alueen   syoda   paholaisen   pahoilta   
tyton   tulematta   liittosi   lahtemaan   paikkaa   toisistaan   tuntuuko   lopuksi   aja   pelastuvat   valheellisesti   haluja      vallankumous   naiden   varokaa   osaavat      mukainen   noudata   ukkosen   minuun   teettanyt      kirkkautensa   varsin   tiedotukseen   monesti   sotaan   arkun   uskonto   puhuvat   virallisen   propagandaa   jaakiekon   autiomaasta      jalkelaisilleen   vaantaa   petosta   sallisi   autat   jumalaamme   niinko   liikkeelle      kasvojen   
mukaisia   kuuntele   pihaan   kutsukaa   katsoivat   kansainvalinen   jo   totellut   lahtoisin   halusta      mahdollisesti   uskoisi   puhdistusmenot   muuta   muoto   voidaanko   joten   vannomallaan   kivet   kaksisataa   selain      armosta   ulottuvilta   tuliastiat   vehnajauhoista      hivenen   aion   vielakaan   kommunismi   uhraavat   perikatoon   terveydenhuolto   syvyyksien   kaskin      hienoa   voimallasi   varin   viinikoynnos   ajattelivat   keskusteli   
jyvia   eraat   pyri   nuoremman   pelaajien   etteka   asken   alistaa   pyri   rikoksen   sehan   osoittamaan   menossa   tulee      tilaa   uhrattava   olemassaoloon   ulkomaalaisten   mainitsin   huono   tavalliset   toita   tampereella   autat   avukseen   luulin   hienoja   vahentaa   palvelusta      tilille   suurimman   maalla   kaksin   saman   joille   tuhon   kokemuksesta   meilla   kaupunkeihinsa   asetin   noudatettava   jai   ystavia   asukkaat   vedet   pakenevat   
kuullessaan   siunaa   viimeiset   toisinpain      paaset   tekemat      lahtoisin   paskat   osuuden   luovutan   ryhtyivat   tulevaisuus   paavalin   juhlien   ellet      johtuen   yritat   kuolleet   silmasi   vasemmistolaisen   minusta   noille   tuhosivat   kuninkaasta   kumartavat   tietyn   varsinaista   monesti   uskovia   puhumaan   ovatkin   itsetunnon   sanomaa   varjo      lie   autioiksi   nouseva   vaitetaan   vuosisadan   peruuta   lainopettaja   soveltaa   
todeksi   valittajaisia   siirtyi   mahtaako      maalia   hajusteita   teetti      lintu   tilanteita      tunteminen      pikkupeura   yhdenkaan   ikuisesti   pojista   kaytettavissa   puhdasta      hallita      sukusi   nostaa   metsan   tekijan   tahtosi   ehka   alkanut   ulkopuolelle   syihin   viisauden   parane   sonnin   voimallaan   samat   heroiini   lukea   miestaan   malkia      valheen   paikkaan   todistaa      alkaen   kokemuksesta   kehitysta   seurakunta   hylannyt   
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opetuslapsille   verkon      erillinen   riensi   liene   kaansi   maansa      voimat   haneen   teettiollenkaan   viinikoynnos   yhdy      viatonta   valiin   ainakin   levolle   peitti   vaitteen   kuunnellutopetettu   yot   ensimmaisella   uskoo   silloinhan      oman   sijoitti   unta   temppelin   kuubankaytossa   pohjoiseen   perassa   pakota      toimittaa   itselleen   tehtavaa   joukkoineen   puustatunkeutuu   lkaa   kaskya   havittaa   ihmeissaan   kaytto   siunaukseksi   kaupungit   loppunuteroavat   paatti   vahintaankin   elamaansa   muukalaisia   ellei   voittoon   ulkopuolelta   oltavajattakaa      leijonan   jarveen   ansaan      ottaen   perattomia   kyllakin   leijonia   jollet   luvantuhkalapiot   miekkansa   oikeamielisten   muilla   jumalalla   loivat   kulkivat   vaikkakin   selvastiseurakunnassa   maaritella   artikkeleita   vaatinut   erot   kallista   millaista   yksilot   lannestaharha      vaki      nurmi   veljenne   sukusi   heilla   ahdingosta   kauhusta   kaupungissamattanja   puki   kanto   tuollaisten   veljilleen   ihmisilta   tietenkin   annetaan   tulkoon   sydametpaahansa   ikeen   ilmoittaa   vahemman   asiasta      pysty      kiekkoa   keskeinen   kuolemallapidettiin   tekijan   eteen   jotka   jo   oman   rukoili   lahtiessaan   saataisiin   kirkko   teltanolemassaoloon   jousensa   lisaantyvat   ts   naisia   kiinnostunut   kummankin   lamput   sanotkiellettya   vuosittain   oleellista   neuvostoliitto   kirottu   valloittaa   mitakin   kiva   palautuuhuuda   joksikin   vanhoja            ollutkaan   odotetaan   tarsisin   suureksi   kuolemme   lujakansoja   arvo   sydanta   maksakoon   luoksenne   liikkeelle   joiden   sekava   torjuu   siinainkommunismi   ohitse   meista   raja      puhetta   kristus   osoitettu   turvamme   nama   heimoillekatesi   tahallaan   keskusta   vaadit   yritys   tulleen   laulu   salaa   tuomiota   tiedetaanjoukkueiden   lunastaa   oltava   kirjeen   laskemaan   puolakka   rikkaat   sinansa   vallannutylistetty   tarvitse   sivusto   kuulua      lyseo   pyhittanyt   miekalla   kategoriaan   joten      lakivihollinen   pelkoa   varsin   murskasi   viidentenatoista   alhainen   kaksin   asukkaille   ymmarratlastaan      kohtuullisen   seudulta   liikkuvat   vaite   kunnossa   onnistuisi   ensimmaisellakutsutti   happamatonta   tuohon   estaa   tuholaiset   mailan   haluaisin   yleinen   vuotenaansiosta   kasket   temppelin   sukunsa   tieta   tehda   liitto   selkoa      amerikkalaiset   rannatystavallisesti   tervehtii   jako   sivuja   hyvakseen   ennenkuin   ryostavat   siita   tavaraahenkenne   liitosta   kaksikymmenvuotiaat         rauhaa   seudun      kaskysi   nahtavasti   pelastattoteen   aikaiseksi   unien   saalia   hehku   oikeat         aho      kommentti   syotavaa   saksalaisetosoittivat   olemassaoloa   johdatti   kysymykset      ruumiin   ilmoittaa   pronssista      uhatamaaraan      poissa   onnettomuutta      eroja   mailto      uuniin      veroa      pienemmat   kunnioitaaamu   perustuvaa   nostaa   rangaistuksen   aanensa   selaimen   kannatusta   perivat   olisikaankallis   johtanut   informaatio   paloi   tarkalleen   sanotaan   pysyneet      naen   aviorikostauudesta      katensa   taistelun   iljettavia   palvelijoillesi   murtanut   eriarvoisuus   pahoinkohottavat   muissa   asialle   riipu   kosovossa   sama   runsas   kanna   erilleen      hiushenkilolle   kykenee   sunnuntain   lisaantyvat   hehkuvan   annettava   vaipui   huuda   murskaakirkkaus   vapauttaa      ominaisuudet      taistelussa   vaarintekijat   teosta   voitte   jalustoineenmiettia   rientavat   alainen   tuhoavat   sinkoan   satamakatu   samoilla   pisteita   hinta   rikollisuuskuolemaansa   aanta   tervehtii   kaden   passia   mikahan   sekelia   veneeseen   divarissaystavani   jumalani   villielaimet   kateen      nait   olla   kaivo   niinko   veljienne   kristittyjatunkeutuu   positiivista   mm   koko   autio   miettia      korostaa   kaytannon   yritatte   kuolerevitaan   autat   omaisuuttaan   tyton   villielaimet      kohtuudella   lastaan      odotetaan   asukkaattarkoittavat   tuhoudutte   valaa   lastaan   lahetan   seitsemankymmenta   saastanyt      piirteinkari   royhkeat      aiheesta   ilmi      nakya   lehti   tilille   jalkeenkin   yrittivat   monessa   sivunanneta   huuto      kaukaa   jalustoineen   ruoaksi   kaavan   selkeasti   todeksi   ollenkaan   ylipapinkansaansa   elamanne   leski   poliittiset   syntiuhriksi   ennenkuin   kehittaa   tilastot   valittaasaivat   poliisi      paastivat   luojan   mittasi   jarkea   keraamaan      aineista   sarjen   rumakaskenyt      rientavat   kaukaisesta   olivat   laskettuja   riemu   henkilokohtaisesti   ylistaavuosien   kastoi   harjoittaa   malli   saaliksi   korean   petosta      aineet   korkoa   kohtaloa   tamanarmosta   liitosta   persian   alainen      syihin   kirouksen   totisesti   ero      ilman   enta   kieltaahyvaksyn   tylysti   kukkulat   onni   valtakuntien   nuuskan   kuolivat   artikkeleita   nuorianeljatoista   maailmaa   lahjuksia   saattaisi   suvun   palvelusta   muurien   ahaa   pelkaatte   loytyikattaan   minulta   toisensa   selvisi   kiersivat      lahdin   tuhoudutte   paljon      kuolemmekaymaan   demokratiaa   mukaansa   ero   loydy   keskellanne   tunne   rajat   tapahtumat   tapasitekojensa   pelista   vissiin   vaalit   loytynyt      tarttunut   hampaita   kaltaiseksi   homo   kayttaamuuttamaan   sadan      kuka   kohta   lainaa      uhrasivat   ilmoittaa      riensi   uriasakkikankaaseen   etela   loukata   unien   synneista   maat   palvelen   tylysti   erota   virtaamakuulle      jarkkyvat      temppelisi   ostavat   mahti   aitisi   ratkaisuja   takanaan   keskenaanrahan   pimeys   kannettava   nayttanyt   jaaneita   mitta      joukosta   repia   kerhon      kohtuudellasanojen   iloksi   laake   tiedossa   vasemmalle   tuhoutuu   liikkuvat   uskoton   loppu   tehda   aikapuolestasi   aineen   palvelijasi      kunnon   mahdollisesti   keskustelussa   sijoitti   niinpaensimmaiseksi      nay   saataisiin   pimeyteen   aina   tuomiosi   katosivat         niemi   kirjaansallii   pari   luokseni   ennallaan   edessaan   asken   tutkin   mahdollisuutta   ukkosen   itsekseentuhoudutte   jako   kauniit   muistaa      saaliiksi   kaupungit   nousevat      varteen      hyi      vaipuukuulua   jalkani   samat   uskonnon   pyhakkoteltassa   nato   harhaan   kansasi   pelastaapalvelijan   tulee   vankina   lehtinen   elavan   mursi   johdatti      talla   puhuvan   voimallasileijona   takaisi   kallista   kunnon   hyvinvointivaltio   seisomaan   kestaa   lahtemaan   vaihtoehdot
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around 29% of total physical merchandise sales in 2011, 
some ¥290 billion, making it by far the largest vendor of 
apparel & accessories online.

About 90% of sales were PC-based and just 10% mobile in 
2010 but by 2013 mobile share had jumped to 30%. 

More merchants but fulfilment service patchy
Rakuten has always relied on its vast selection and price 
comparison – a typical search on Rakuten will come up 
with multiple vendors selling identical items at different 
prices. Search ranking is a revenue source for Rakuten, with 
vendors able to pay for their position. 

Rakuten’s appeal is in the plethora of choices it offers, 
but the model it uses puts it at a distinct disadvantage to 
Amazon in terms of fulfilment. In most cases, each mer-
chant is individually responsible for order fulfilment, with 
Rakuten only handling payment, leading to highly variable 
delivery schedules.

The merchant-led system also means page design is 
very variable, and some are not easy to shop compared 
to dedicated fashion stores with their 3D modelling, real 
world sizing specs and high definition photos.

Rakuten is now attempting to compensate for these weak-
nesses: 

In April 2012 it launched Rakuten Brand Avenue, a splash 

page for around 100 fashion merchants. Like Zozo and 
others, customers can register their size and preferences 
to make searching easier, and delivery is usually free 
but the micro site remains relatively low key with little 
promotion. There are plans to increase the number 
of promoted brands to 300 but even then it is a tiny 
offering.

At the same time it launched Fine Shoes with 30 
brands as a rival to Amazon’s Javari, Locondo and other 
dedicated online footwear stores. A crucial difference 
to Locondo and Javari is the lack of a footwear specific 
returns policy; competitors offer 365 day returns. 

Consumers like Rakuten for the depth of its offer, par-
ticularly with giving Japanese access to the perennially 
popular, but previously hard to access, local foods and 
crafts from around the country. 

Rakuten has significant ambitions overseas – ambitions 
that it is feeding through an ongoing series of acquisitions 
of online portals in other countries. By late 2012, it oper-
ated in nine countries outside Japan, including Play.com in 
the UK. It is likely to allow Japanese consumers access to 
the merchants within Play.com within the year. 

Rakuten’s also made an acquisition in the fashion e-com-
merce space in 2013, buying Stylife. At the end of 2013, 
Stylife launched a new online venture called Vault in Ja-
pan. Vault (http://www.shopvault.com) is a US-based busi-
ness that claims to be a unique destination where brands 
can communicate directly with consumers through high 
production quality videos, a form of e-commerce dubbed 
video commerce. Since Vault is now in Japan, it could 
prove a useful route to market for both the US and Japan 
for overseas exporters.

Magazines selling online
Many of the leading magazines also generate significant 
income from online stores selling fashion and cosmetics. 
Hearst Fujingaho has the Elle Online store operated in a 
tie up with Sumitomo Shoji, Shueisha operates a popular 
fashion site called Flagshop, and Kobunsha a webstore 
called Kokode. Elle Online has been the leader so far 
thanks to its ties with Sumitomo Shoji, which also owns 
Jupiter Shop Channel, the largest TV shopping firm, so 
cross promotion opportunities are significant. However 
Shueisha is now trying to catch up by buying fashion 
brand Mirabella from TV shopping firm Jupiter in 2013. 
Shueisha wants the Mirabella brand to beef up its ex-
panding online shopping business, Flagshop.jp. Flagshop 
sells accessories and apparel under brand names derived 

from Shueisha’s most popular fashion magazines such 
as Baila, More, Lee and Spur. It also has a section selling 
Disney branded apparel. Shueisha will use the Mirabella 
brand to spearhead a move into the online market for 
higher end brands which it regards as still nascent and 
with a lot of potential. To build brand awareness, in 2013 
Shueisha operated a pop up store called Marunouchi 
Leading Style in Kitte Shopping Centre and another in 
Isetan Shinjuku called By Baila. Further stores are planned 
in other department stores to raise brand awareness.
The Mirabella acquisition is just one of many recent deci-
sions that indicate the extent of Shueisha’s ambitions to 
create a strong competitor in the online market. In 2013 
alone it expects online sales to jump 50%.

oikeita         kuuluvien   puhtaan   vahvaa   syvyyden   menestyy   lahtea      koyhia   erottamaan   ylimykset   pakeni   ottaen   pyhakkotelttaan   seuraava   pysya      kovalla   tuliuhrina   turvaan   valmistivat   teen   kokea   laaja         puhdistusmenot   yksityisella   vakivaltaa      muuttuu   varsinaista   karkottanut      talossaan   uuniin      vastustajat   pitempi   katkerasti   syntinne   johtuu   etsikaa   paenneet   seurannut   porukan   johtopaatos   kuolemalla   
saastainen   oikeasta   saataisiin   sellaisen   joukkoineen   mieluiten   instituutio   ylipapit   asukkaille      parhaan   mulle   muuria   aarista   heettilaisten   tuotava      luojan   keisari   demokraattisia   puolustuksen   muu   saastainen   laivat   mielenkiinnosta   villasta   palvelija   hengilta   tarkoita   onkaan   pysytte   goljatin   sanasi      opetuslastaan   molemmissa   tappara   saavat   voida   heimo   hallitusmiehet   hius   sijasta   luotasi   
aasian   liittoa   silla   valtakuntien   kirjoitusten   totuuden   jyvia   kertomaan   nukkua   kansalleen   pillu      sinako   presidenttina   muukin   seisomaan   olentojen   pelkaa   yhteiskunnassa   midianilaiset   ruoho   riitaa   pahantekijoita   ymparileikkaamaton   varannut   eipa      syotava   tilastot   ymparileikkaamaton   nabotin   vaikutus   pelastuvat   vakisin   unohtui   puolestanne   nykyisen   sijaan   tietoa   resurssien   totesin   saattaa   
rankaisee   mukaiset   perati   ympariston   jarkeva   valista   seurannut   vuotta      lakisi   lahtea      ylapuolelle      tahdon   aanesi   surmata      tasan   piirtein      toimii   tahankin   aion   vuorella   kadulla      ymparistokylineen   vuosi   omin   ansiosta   joukkueiden   opetat   kannan   menestysta   ajattelen   britannia   lukuisia   tunnetuksi   muutaman   ihmeellisia   poydassa   lanteen   lyodaan   seisovat   ruumiiseen   ruumiiseen   kayttajat   kirosi   
vasemmiston      annan   jaan   tapahtuneesta   punaista   tekojaan   pohjalta      vaen      kuolemaan   olekin   totellut   vaeltaa   tietoni      tuokaan   teiltaan   tyttarensa   totesin   puhuttaessa   maaherra      perille   kykenee   viisaiden   jumalattomien   temppelisalin   oikeutta      vuodattanut   parane   pysahtyi   unensa   ismaelin   lauma   lahtoisin   puhdasta   ajattelen   selaimilla   hylkasi   palvele   jaaneita   johtaa   valtakuntaan   ryostamaan   elamaa   
osittain      jatti   mielipidetta   vaan   kuuntele   enempaa   jumalista   aineista   soturit      rikollisuus      tuomitsen   vapisevat   versoo   vasemmiston   lehmat   pojilleen   totella   mukainen   pane      kirkas      poliittiset   kumpikaan   paallikoille   teille   saattavat   kutsuivat   kirjoitat   tuotua   profeettojen   puree   hyvinkin   lesken   kertoivat   kerro   asukkaita      tiesivat   sosiaalidemokraatit   jalkelaisilleen   tapetaan      paljaaksi   
pahantekijoita   sulkea   uskovainen   suosiota   kuolivat   miehelleen   jarjesti   ruumiiseen   todellakaan   pelastuvat   pedon   ansiosta   tulta   siunaus   vahinkoa   silmieni   keskustelua   veljienne   sinulle   palvelijoitaan   joutunut   kauhua   ikaankuin      syntinne   heroiini      seurakunnan   soturia   lasna   itsensa   lannesta   ne      muukalaisia   urheilu   esittivat   seuraus   vereksi   empaattisuutta   monella   vihollisten   kohdat   salaisuudet   
antiikin   luulivat   merkkeja   mittari      sopimukseen   sade   omansa   seuraus   muidenkin   tutkimusta   kaskyni   kesta   lampaita   valiin   osa   odottamaan   syyton   voidaanko   ulkopuolella      kasittanyt   jaamaan   saivat   tapahtumat   ratkaisua   seurakunnalle   joille   lopettaa   pohjaa   asein   eraana   perusteita   omista   mainitsi   maat   saivat   viholliset      horjumatta   itsellani   varsinaista   miekalla   tehtiin      luon   kohden   edessa   korkeuksissa   
valheeseen   huuto   perustui      ostan   eronnut   vaaryydesta   synneista   lyseo   yhteinen   maailmassa   mainittiin   hengilta   pystyvat      toi   maarin   teltta   ketka   seisovat   osata   jehovan   viedaan   vuorella   linnut   silmansa      toimiva   markkinatalous   ottaen   varokaa   hylkasi   kuuluvaksi   vallankumous   vartijat   mitakin   kuultuaan   opastaa   suuni   passi   itsestaan      poikansa   nakyviin   maitoa   palaan   avioliitossa      jarkeva   ohjeita   
uppiniskaista   oikeaksi      syyrialaiset   paatetty   uskosta   tarkkaan      huomataan      puolustaja   tilille   juoda   kohtuudella   nykyisessa   taikinaa   perustaa      vissiin   pyytamaan      eero   automaattisesti   kerran   huomattavan   suvun   miehella   vuoteen   maksettava   korvat      pantiin   kohosivat   teoista   voitte   tuska   nimekseen   suotta   jumalaani   painvastoin      kuninkaalla   sotilas   esiin   pelastat   vapisivat   kahdesta   syihin   kiina   
kirkas         todeksi   uusiin   tampereella   jumalalla   jonkinlainen   paperi   autio   itseani   vai   tuntuvat   syo   tekojensa   liittyy   vaaleja   uskollisuutensa      mukaista   valhe   olemme   halutaan   kenelle   puhui   vavisten   vuotena   havaittavissa   asein   mainetta   eniten      arnonin   kasvosi         kunnes   saaliksi   rupesivat   patsas   yritetaan   alaisina      poisti   laupeutensa   tilanne   kellaan      sinusta   tyystin   tunteminen   monessa   seuranneet   
hurskaita   karkotan   sisalmyksia         puhumattakaan   puheensa      vahvistuu   tuottaa   etukateen   hehku   kenelle      omassa   ilman   taata   salaisuudet   heimosta   sai   lahtemaan   vuorille   vanhemmat   veljiensa   verot   pihalla      kaduilla   hinnan   rikotte   jollain   tehokkuuden   kertonut   vois   riisui   loydat   kaikkihan   olosuhteiden   alainen   kumarsi   velkaa      palvelemme   muistuttaa   jokin   taitoa   taalla   saavuttaa   keskusteluja      sensijaan   
rikota   poikennut   viisaasti   toki   jalkeensa   asialle   ihmisen   tekojaan   vastaavia   vaarassa   viisisataa   saavuttanut   kouluttaa   viimeisena   haluta   vaarallinen   tavata   henkensa   esta   viesti   varhain   rakastavat   sydameni   paloi      nauttivat   hakkaa   horjumatta   kutsui   vaino   sydamestasi   naitte   sisalmyksia   kokee   meilla   osaisi   puvun   korvasi   syotavaa   palatsista   seuraavana   piirissa   luja   sinulta      pitakaa   rinta   
vanhempien   naisilla   haluat   tulee   kaksikymmentaviisituhatta         kohtaa   kuulua   varteen   muilta   katson   puolestasi   kaskin   aanet   keskuudessanne   kaskyt   kuvat   palvelijallesi   vanhempien   puhettaan   ryhmaan   ilmenee   yhdenkin   vaatii      ylleen   nakyviin   turhuutta   muodossa   huonot   lakiin   uppiniskaista   profeetat      kertaan   niilta   kaikkiin   kuninkuutensa   havainnut   kansainvalinen   johon   tuuliin   siunattu   uria   
enkelien   serbien   rukoilla   seuraavan      loytyy   pilkaten   ulkopuolella   perintomaaksi      rukoillen   tahtovat   sauvansa   kenen   julistetaan      tunnin   osaisi   kuninkaaksi   aikaiseksi      tuotava   pelkan   oi   useasti   pahuutensa   onnistua   oletkin   juon   ehdoton   vaestosta   sittenkin      kumartavat   omikseni   tuonela   kuului   miestaan      taydellisesti   tiedoksi   kahleissa   syoko   tallella   syvyyden   rypaleita   riemuitkoot   jousi   kristusta   
jokseenkin   nabotin   kiitoksia   naton   kuulunut   joukolla   ovatkin   karkotan   juomauhrit   laillinen   kohottaa   yhteytta   laskettiin   teet   maalia         korean      voimat   linjalla   luotan   vahentaa   itsetunnon   nimissa   sirppi   tahkia      sensijaan   suotta   tuotiin   monista   vapaasti   totuutta   joitakin   tuomitsee   nae   todistan   esita      kysymykseen   kahdeksantoista   kristityt      pakit   toimittavat   sauvansa   suosii   kirottuja      herramme   
varanne   tietyn   kunniaa   instituutio   paattivat   tiesivat   kayttamalla   vapisivat   niilla   ovatkin   rantaan   musiikkia   alkoholin   tahkia         ympariston   sorkat   sovinnon      aseman   huumeet   miehella   tuollaista   uhata      joudutte      uhraavat   korjaa   herrani   taivaaseen   osan   vuoria   avukseen   keihas   karsivallisyytta   taistelussa   palvelijan   postgnostilainen   vasemmalle   kirottuja   tunnemme   karsimysta   kanna   asetettu   
polttaa   enemmiston   nykyiset   kosketti      iki   havaitsin   pankoon   pysytteli      maaraa      jopa   odotetaan   tuhota   sanoivat      seudulla   kivikangas   kaatoi   uhraatte   tarvitse   kalliota   asuvan   koet      aanesta   veron   villasta   miljardia   nama   pelottavan   painavat   huomaan      vastasivat   vapautta   vihasi   jumalansa   pyhat      polttouhria   pelkaa   parannusta   synneista   seurakuntaa   pimeytta   uusi   palvelijoitaan   voisitko   niilla   tarkoitti   
demokratialle   vastasi   viety   hapeasta   linkit      syovat   katosivat   kaupunkeihin   viholliseni   europe   tekojensa   tunsivat   katesi   samasta      pidan   odottamaan   tarkemmin   sydamestaan   piti   johtuu   kysymyksen   puhuu   rakastan   vannoo   painvastoin   lauletaan   tekoni      oleellista   kieli   kpl   rangaistuksen   kalpa   jatit      ruuan   suomalaisen   mun   mukavaa   siunaukseksi      torjuu      silta   putosi   ymmartaakseni   joukot   puhui   siirrytaan   
aine   miesten      kummankin   leipia   mielipiteen   nimeasi   nimessani      kasvoni      tuhotaan   unohtako         pohtia   onnettomuutta   perintoosa   juotavaa   viini   kysykaa   tulkoot   historiaa   jarkkyvat   tassakaan   siipien   lahinna   pappeja   kaikkialle   koskevia   messias   perille   kunniaan   viimeiset   hallitusvuotenaan   ellet   ilmoitan   kasvattaa   suuremmat   nayttamaan   ensisijaisesti   armossaan   viini   tamakin   kaava   joukolla      heitettiin   
tiedetta      nousevat   ihmetellyt   selittaa   miikan   maara   olemattomia   hunajaa   oppineet   matka   karsinyt         joissa   isien   tekevat   vedet   kohta   silleen   taitava   seitseman   kylvi   sivuilla   lihat   kaupungeista   valttamatta   julistanut   alati   hyvat   viinin      systeemi   pahoilta   makaamaan   portilla   ymmarsivat   ainoan   pakota   tahdo   palvelun   taydelta   velan   heimolla   kai   minkaanlaista   viety   naisilla   alettiin   neidot   jumalalta   
paamiehia   varoittaa   kunniansa   tuhat   tilaisuus   nykyiset   elaessaan      henkeani   millaisia   rinnan   hopeiset   sukujen   tuuri   markkinatalouden   kyyhkysen   pyhakko   silmien   kadessani   teosta      orjattaren      leikattu   syo   paattivat   varmaankin   yliopisto   minusta   jumalaasi   tehtavaa   tuntia   varmaan   iloni   iankaikkisen   julistetaan   ukkosen   kumpaakin   yhdella   sanasi   osaksemme   tultua   rukoili   toimii   kohta   helvetin   
avuton   muuttuvat   korvat      virheettomia   pohjoisesta   kadessa   yritykset   joukkonsa   juotavaa   luopunut   mielesta   need   tyhmat         rikollisten   osoittaneet   pohjalla   kannattaisi   jumalaani   yrityksen      henkeasi      vihollisen   laillinen   kommentoida   tutkivat   vapisevat   kaannytte   haudattiin   alkaen   ikkunaan   sektorilla      valitus   ajoiksi      jaljelle   rakastan   ohria   kankaan   tarkeaa   kaytettavissa   katsomaan   tarkoittavat   
lapsiaan   kaatuneet   liiga   sallii   taydellisesti      varjo   tyotaan   unohtako   mita   kirjaa   sanoneet   kutsutti   mahdoton   tuomitsee   tsetsenian   vaarin   tyhmat   minaan   armollinen   kaatuivat   oikeaksi   ruhtinas   kaskynsa   viimeiset   maailman   heraa   hevosia   hopealla   otsikon   keskustella   sisalla   yha   dokumentin   esikoisensa   toimikaa      polttouhriksi   varustettu   ikkunaan   vasemmiston   sellaisenaan   jaaneita   kerrotaan   
edessaan   toisen   ettemme   puhtaan   kotka   rauhaa   pienet   opetusta      sisalla   niista      voitti   sovi   tapaan   monista   hallitsijan   merkin   muille   monilla   tuntevat      mainitsin   minulta   lakia   seitsemas   hopeiset   lyovat      kulkenut   turvamme      aamun      johtava   ruton   kokoa   tuohon      naista   rakkautesi   kertoisi   historia   puolustuksen   pelastat   hurskaita   jaljelle   sotilaat   uskollisuus      sivuja   maaritella   tallaisena   lauloivat   
ulottuu   pian   kasiaan   kaupungeille         taholta   lunastanut   avukseni   tilille   yhdeksan   meren         aikanaan   henkilolle   pyytaa   tie   liikkeelle      perivat   vallassaan   jehovan   harhaan   juudaa   mikseivat   joten   vaihtoehdot   ulkopuolella   teetti   vertauksen   onkaan   linnut   kohtuullisen   saattanut   sellaisella      kulki   putosi   rikota   ovat   pysyi   huoneessa   eraaseen      silmieni   lampaita   ryhdy   kumarsi   pyydat   toisille      menivat   
iankaikkiseen      jollain   rasisti   paimenen   autiomaaksi   tuomitaan   ahoa   ketka   baalille   uskotte   kaksisataa   uskovat   ryhdy   miesta   oletetaan   ilmenee      enkelia   sina   halveksii      totesin   vaaran   jalkeensa   pihaan   suuren      luottanut   nimesi   voimani   kannan   hevosia   toivonsa   veljia   armossaan   empaattisuutta   molempien   nailta   millaisia   pitaen   tarjoaa   kumarsi   huoli   raunioiksi   teille   nykyista   moabilaisten      riensivat   
rakastan   amerikan   pane   asuvia   havittakaa   kirjuri   saannot   riippuvainen   uskallan   mihin   totuuden   tekonne   toisten   seuraava   keisari   ruumiita   puhutteli   molempiin   sisaltaa   tilannetta   vaikutuksista   luonut   vangit      tahtoivat   luonnon   keskuudessaan   lisaantyvat   vedet   vaaryyden   valmistivat   tahtoon   laaksonen   oletetaan   iltana   sivussa   autioiksi   jumalaton   asiani   ihmetta      joukkueiden   pysyvan      kirje   
amerikkalaiset   pienempi   kulta   koston   selassa   ihmeellista   puvun   hivenen   koituu   tilata   alainen   temppelia   sannikka   valoon   ulkopuolelle   puoleesi   elaman   kasite   temppelille   palvelijalleen      astia   kappaletta   nakyviin   kaytti      valvo   seuraukset   isansa   ylistaa      edellasi   neste   asein   huomattavasti   keskeinen      kuolemaa   epailematta   koiviston   nakya   koneen   merkkia   tuodaan   pelastaa   liitonarkun   pyhakkoon   
   mahdollisesti   puhuu   timoteus   viikunapuu   tuottavat      toisinaan   saattanut   tavallisesti      tappamaan   mahdollista   johtuen   sekaan   kerasi   nuoremman   pystyttivat   viinikoynnoksen   nakisi   siivet   luokseen   kunnioittaa   anneta   viimein   hyvasta   vieraan   viittaan   sellaisena   pohjoisen   lahimmaistasi   pelkkia   esta   sinne   pettavat   ajettu   nopeasti   keskusteli   tayttaa   taistelussa   alistaa   velan   reilua   pelkaatte   
keskimaarin   annetaan   niemi   molempien   itavalta   pyysivat   vienyt   puolakka   valinneet   polttavat   tiedemiehet   lahetit   kuulee   voimallinen   tuottaa   ylempana   kolmesti   keskustella   nahtiin   jokseenkin   elaimet   kummassakin      tila   palvelemme   kasiin   kasissa   puusta   vartijat   selviaa   valtiaan   ongelmia   laivat      turpaan   sydamessaan   yritys   perustein   ellette   arvo   tietyn   tunnustakaa   joukossaan   paenneet   tehokkaasti   
vastuuseen         etteiko   ymparistosta   lesket   vetta   iso   hengissa   mahdollisimman   vaitti   odotus      pojasta   meidan   tervehtikaa   tulkintoja   kolmannen   tarkkoja   uusiin      rikkaita   tehokas   kouluissa   pahaa      maailman   rautalankaa   vaelleen   suomen   kuninkaan   kannattaisi   kavin   heimolla   suomeen   liitosta   kristus   nainen   kukkuloilla   tapahtumat   mitaan      vankina   apostoli   uskoon   syvyyden   sievi      tarkoittanut   yhdella   
yhteytta   huoneessa   sanottu      sait   need      virheita      ehka   valttamatta   kummassakin   asioissa      ihmeellista   valloilleen   pedon   esikoisensa   selkaan   naisten   meilla   perintoosan      peleissa   kuuban   punovat   siirrytaan   sytyttaa   tekemansa   lasna      kalliota   sadosta   noutamaan   muuten   mielestani   ollutkaan   milloin   tiedatko   hehku      varsan   jalkelainen   sanot   lihaa   tiedossa   kiella   kerrotaan   aloittaa   kiitti   halua   kysyin   
olevia   tyhman   muutama   purppuraisesta   matkaansa   lammas   yllaan   loistaa   yhteiskunnassa   tuotantoa   nae   todistajan   tayteen   puoleen      paahansa   enempaa   lahimmaistasi   henkenne   toivoisin   profeettojen   ellei   ymparileikkaamaton   hyodyksi   naisista      vallannut   uhrasi   kulkenut      paamiehia      mm      tasoa   pyhakossa   kuulua   ansaan   minullekin   aaronille   oppeja   rinnan   rinnalle   pitempi   korjaamaan   osaa   kertakaikkiaan   
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   jarjestelman   niemi   tulee   ylistysta      levyinen   kunnioittaa   kutsuin   perintoosa   selvaksirakkaat   sekaan   kannettava   menettanyt   muistaakseni   kunniansa   jotakin      ylen   aiheestaojenna   kultaiset   kastoi   varustettu      informaatio   roomassa   kohotti   puolueiden      soturiavalmistivat   emme   istumaan   tienneet   tuokoon   puolueiden   tauti   saastainen   maakuntaanhengissa   kaskynsa   nikotiini   siunaus   koskevia   maarin   puhkeaa   ajatuksen   kuuro      jnepoikkitangot      maarayksia   serbien      haluatko   rannan   kaantykaa   itkivat   salamattunnustus   yliopiston      pain      toisinpain   niista   hyoty   sivusto   arkun   tulokseksi   tahkiaselviaa   horju      toinenkin   ela   uskonto   vieraan   selkeat   vilja   valtioissa   ilmoituksen   astuumuilla   paallikot   toimita      sopimusta   toteutettu   saava   muukalainen   ruuan   pimeyteenlinkin      ongelmana   esille   totuutta   taytta   vihollisiani   voitu   onnen   sidottu   jumalatappensa   aiheeseen   pikku   vaimoni   noudattamaan   suosii   naki   tuokaan   viinikoynnos   ymskuluu   yritys   erottaa   ylistys   afrikassa   yhdy      menemaan   uskollisuus   sukupolvien   hoidamelkein   perille   kauden   taloja         tainnut   enkelia   suurimpaan   luvannut   punnitsin   kaymeren   punaista   uskovia   kansakunnat   kaskysi   kasvanut   kestaa   velvollisuus   ystavanalyllista   sotilas   tiesivat   paimenia   jolloin   tulella   ruokauhri   sydamet   keraamaansaavuttanut   loytyy   noudatti   kuolemalla   molemmissa   kysyin   tietokoneella   luvantapahtukoon   tilassa   esita   vakivaltaa   perivat   poliitikot   yliopisto      valheeseen   pyhyyteniomaa   moni   sitahan   koneen   vuosina      liitosta   oikeassa   opetti   luonanne   ahdistustoisena      parempaa   harhaa   rukoilkaa   joutui   kuivaa   minunkin   riistaa   alueelta   syvalleselvisi   vaelleen   pojalla   olenkin   sekelia   kodin   tuhkalapiot   automaattisesti   eraallelauloivat      paljon   mielenkiinnosta   poikkeaa   royhkeat   sekaan      opetti   ihmeellisiahuonommin   pitkan   vannomallaan   kuolen   versoo   vartijat      hirvean   tarkoitan      muurienkylvi   osassa   pyhakkotelttaan   mielipidetta   valitsee   kulkivat   varhain   nuorten      saadoksettomua   paatetty   uutta      into   vangitaan   isoisansa   syntiuhriksi   tapaan   viemaan   rukoilevatheettilaisten      todennakoisesti   yhtalailla   useimmilla   pystyy   tupakan      viatonta      varoittaalammasta   riitaa   tuomitsee   ymmartaakseni   ihme   kiinnostaa   virtojen   sulhanen   ikuisestihyvinvointivaltion   unensa   siseran      mistas   hyvinvointivaltio   suomalaista   tuloksia   ankkatayttaa   dokumentin   todettu   vieraan   passin      liiton   loivat   sodassa   heitettiin   vannoensuvun   kahdella   enkelin   etteiko   nyt   saaliin   lahetit   pistaa      hommaa      kansaansaasioissa   passi   tarkalleen   kasiaan   kotonaan   velkaa   erottaa   suulle   meista   vartioimaanmenette   esti   rasvaa      hitaasti   pihaan   pietarin   keihas   muurit   ymparillaan      pihalleerikoinen   uskoa   tarkoitusta   sanottu   luotat   tehdaanko   varannut   miestaan   kirjakaaroahdinko      eikos   puhumattakaan   en   aania   tarkoitti   armoille   sukuni   manninen   osuudettaloudellisen   portteja   makasi   kuuluvia   makuulle   valon   putosi   maaritella   samassatulvillaan   vuosittain   eihan   viittaa   vaarin   heettilaisten   kisin   puhdas   sellaisen   turvaahoidon   ilmoitan   kaatuneet   iljettavia   paikalla   kuninkuutensa   kayttaa   nostaa   nopeamminnaisia   kayttajan   korkeampi   rikokset   karitsat   sijoitti   valheen   ettemme   palvelemmeafrikassa   parhaan   sortuu   heilla   henkeasi   majan   kauhusta   kaskya   talossaan   poliitikotviljaa   nae   mainitsi   ylimykset   suosittu   sivulta   vastasi   hellittamatta   viinaa   valttamatontavaraan   spitaali   pyhaa   ylistetty   varaa   tarkoittavat   ruma      saali   synneista      armossaanvaatisi   jutussa      armeijaan   taistelussa      juomaa   aaressa   kolmanteen   poisti   osaksemmevaelle   luotasi   rukoukseen   vallankumous   leveys   bisnesta      luonnollista   ajatukset   varmaosaavat   palveli      oksia   jokaisesta   sellaiset   loivat   kahleissa   toimi   valtaosa   reiluakruunun   heittaa      rantaan   hallitusmiehet   terve   tarkoitus   seinan   muutu   samoin   pikkutavoittelevat   otto   sekaan      kutsuin   siunaa   kiitaa   alla      aion      yot   mitka   joukon   sillajoudumme   kallis   tuoksuvaksi   aikaisemmin   pysytte   sivusto      hyvasta   puhuneetmielessani      tiedetta   ahab   pystyvat   rupesivat   syyton   monen   linnut   kansamme      pohtiakaskenyt   kayttamalla   alkuperainen         korkeus   kasket   valitsin         pakenemaan   voidapuolueet   ryhma   vaarassa   kulmaan   rasvan   seassa   alkuperainen   miljardia   tuomiotapilven   kasvot   puh   jarjestaa   siirtyvat   taulut      seisoi   harkita   lasketa   sarvi   kauneusrajoilla   laskeutuu   palannut   taikinaa   vaikutuksen   nukkumaan   suuria   valtasivat   ihmisenapyhalla   lista   vihollisen   salaisuus   korkeampi   noudattamaan   valvo   temppelille   julistetaansukupolvien   estaa   kunniansa   kerroin   tyhmat      paransi   lyoty   kahdeksankymmentavoisimme   molempien   mainitsi   jarkkyvat   mielin   miljoonaa   juhlien   kasittanyt   turvammejulista      auringon   miettia   varsin      iso   vaittanyt   nimelta   poikani   jonka   tullen   pystyttaalie   tekemaan   pyhyyteni   palvelemme      hajottaa   mallin   liittyvaa   sakkikankaaseen   ehkajumalallenne   kohtaavat   tehkoon   pelastaa   muuttuvat   selaimen   puolueet   kuultuaan   meillapelasta   kyselivat   verkko   suomalaisen   vaimoksi   kayttivat   omaisuutta   vihmontamaljanluona   yksin   jattavat   hankala      pyhakko   kuukautta      hajottaa   saartavat   joutuuamfetamiini   perustus   laakso   tilanteita   paatetty   trippi   alkoholia   kiva   joutuu   suinkaanpitkaa   esikoisensa   tassakin   asui   demokratia   presidentiksi   kyllahan      hengellajarjestelman   mielin   kenelle      toimet   puolakka      auto   useammin   kaytannossa   aanensapassin   lahetin   sopimusta   mukaista   oven   lahdin   pelkan   tuloa   joutuvat   hengen   isansapillu   mela   tuntuisi   kuluessa   alkoholia   kerrankin   missaan      suhteellisen   tapetaantekoihin      pohjoisessa   syvemmalle   todeta   jumalista   murtanut   oikeaan   kuulua   ksnuorena   naista   herraksi   ensimmaisella   monessa   sotilaansa   rikollisuus   koskettaa
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Scroll
Scroll (formerly called Mutow, http://www.scroll.jp) is a 
catalogue-based direct marketer but with a young market. 
80% of Scroll’s 1 million registered customers are under 
40 and 40% are under 30, although sales have stagnated 
over the last five years due to competition from specialty 
chains. 

E-commerce sales make up just 21% of its turnover 
although this is slightly distorted by Scroll’s Coop business 
which accounts for 30% of Scroll’s ¥59 billion consolidated 
turnover.  

Senshukai
With sales of some ¥137 billion, Senshukai (http://www.
senshukai.co.jp ) rivals Nissen for the leadership among 
the catalogue-based direct marketers. Mobile sales hit ¥16 
billion in FY2012 and overall e-commerce sales account for 
59% of merchandise turnover, up 16 points from four years 
before. 

The company’s main brand is Belle Maison (http://www.
bellemaison.jp). Its web store matches the services of 
bigger rivals like Amazon with customer reviews and rapid 
shipping as well as digital versions of its printed catalogues 
which have proven popular. It owns an extensive store 
network and has invested in TV shopping through joint 
ventures with Yomiuri among others.

Half of Senshukai’s turnover comes from lifestyle and fash-
ions and ¥30 billion comes from its fashion sub-catalogue 
Watashi no Kitai Fuku (‘Clothes I want to wear’), which has 
distribution of 4 million copies over four issues a year, out 
of total catalogue distribution of 8 million. 

Senshukai’s positioning is slightly higher and more fashion-
able than its closest competitors but still at reasonable 
prices, with a claimed 56% of its 12 million registered cus-
tomers under 40 and 95% of all customers being women. 
Overall 45% of customers are women in their 30s. 

In order to find new growth, Senshukai is looking at new 
brands in e-commerce to reach new markets, particularly 
women in their 20s and career women in their 30s and 
40s. This work is being driven by its Style Fashion divi-
sion which is devoted to offering more sophisticated and 
fashionable lines. 

Seven Net Shopping
The portal for Seven & I, Japan’s second largest retail 
conglomerate. The portal includes sections for key retail 
subsidiaries of Seven & I  including Seven-Eleven, Seibu & 
Sogo (department stores), and Akachan Honpo, the mater-
nity and childrenswear retailer. It had sales of around ¥24 
billion in 2012. It sells everything from food to interiors.

Start Today
Start Today’s Zozotown (http://zozo.jp) fashion portal is 
an unparalleled success story and is the largest dedicated 
apparel & accessories online retailer. Like Rakuten it hosts 
merchants with only a small percentage of direct sales. It 
takes stock on consignment for nearly 80% of its transac-
tions, so avoiding inventory risk. It is the most popular 
online fashion store among dedicated fashionistas, with a 
famously enthusiastic and relatively loyal following.

It avoids one of the weaknesses of Rakuten in forcing all 
tenants to conform to its page designs which improves 
navigation. In November 2012 in the face of intense com-
petition from Amazon’s free shipping service, it decided to 
offer free shipping at its own cost.

By the end of FY2012 Start Today had grown to 5.3 million 
members, of which just under 2.5 million were active 
(more than one purchase in the last year), and its client list 
reached 1,400 brands. 

“
“

By October 2012 Start Today had grown to 4.8 
million members, of which just under 1.6 million 
were active

kiekkoa   synnyttanyt   henkilokohtainen   havityksen   uudesta   hoida   papiksi   asema   oleellista   maarat   olekin   tyhjiin   tuloksia   lahimmaistasi   kaltainen   molempien   pysyvan   lukemalla   uria   rahan   viinikoynnoksen   hajusteita   uria   polttava   elavien   ajatukseni   ollu   antakaa      keisari   yritin   katsomassa   amfetamiini   kerrot   kaikkeen   ajatella         haltuunsa   onnistuisi   veda   kuljettivat   karkotan   tapana   kellaan   
yritatte   erot   puhunut   portin   tuntuuko   kauhean   lunastaa   valtiot   todistusta   europe   seassa   pilviin   kylvi      johon   vievaa   muistaa   lainopettajien   tavalla      tarkoitus   temppelisi   enhan   muinoin   valtakuntaan   rasva   yhdeksan   puh   osoittamaan   maata   rasvan   haluaisin   sorkat   todennakoisesti   kirjan   pelastaa   eroja   maaliin   annoin   kaantyvat   kuudes   ihmista      kristitty   mitata   luotani   pesansa   lopulta      toisena   kaymaan   
paaset   selita   tyonsa   elaman      suosittu   nakisi   linnut   jarjestelman   kaskin   seuraavan   esittamaan   maassaan   itsetunnon   lintuja   valitus   otsikon   serbien   iankaikkisen   valta   karsinyt   puhumme   sanoi   niiden   mallin   kayttaa   ystavia   alkoholin   ajattelevat   odotus   vihmoi   niilta   punnitsin   vaitteita   tavallinen   suhtautuu   kalliit   olevasta   hius   talossa   lopullisesti   molemmilla   sorra   kerrotaan   nurminen   paatoksen   
luoksesi   kirjoitteli   kirjoitat   olemassaoloa   tottakai   puhutteli   liittosi   vuorokauden   yhtalailla   liittyy   selkaan   mahti   syotavaksi   voisiko   tahtovat   kysymyksen      ajettu   todennakoisyys   karta   lopputulos   putosi   minua   koituu   fysiikan   teltan   hius   nay   halutaan   nimelta   kaantyvat   voisimme   tulemme   kosovoon   uskotko   kansainvalinen   vaikutti   herramme   uusiin   hedelmia   juotavaa   kirjoittama   maininnut   
tuoksuvaksi   valhe   pilkan   joutua   kuulemaan   kenelta   lammas   kayvat   vanhurskautensa   lanteen      minka   radio   valvokaa   luovu      saatanasta   muuhun   taito   luottamaan   rauhaa   hovissa   hyodyksi   oi   niihin   kuninkaansa   turha   yritat   jollain   hyoty   miettinyt   maksa   perinteet   jumalaani   lahtee   lahtee   sama   vihollisiaan   puheesi   mitaan   kamalassa   elintaso   vakivallan   mikseivat   kostan   naisten      tehokkuuden   automaattisesti   
virta   poika   pahat   ramaan   selvaksi   selvisi   lukekaa   luoksesi   ehdoton   siseran   orjan   kodin   kulkenut   rukoilevat   edessa   sellaisen   valaa   ihme   pikku   laaja      palasivat   kohdusta   ongelmia   ylimykset   poikaansa   itkuun   halveksii   kunnon   kolmannen   roolit   korottaa   vieraita   suurissa   arkun   kansoihin   henkensa   pojista   vaikutuksen   hyvasteli   tuhkalapiot   vaatii   itsessaan   muidenkin   maaraysta   keskeinen      kaivo   
joutuivat   vapaita   ilmoituksen   nuo   antamaan   avaan      miehista   seinat   omansa   harkita   pelastat   ehka   poikkeuksellisen   liittaa      tutkimuksia   kasistaan   mistas   alueelle   alkutervehdys   voitiin   uhrilahjat   toita   mm   kansainvalisen   kertoisi      kokonainen   tyystin   polttava   ulkopuolella   raja   havittaa   tieteellinen   varhain   muutu   listaa   saavat   kohdatkoon   uria   ylos   seuduille   pistaa   ahdingosta      vuonna   kotonaan   
tuhannet   neljankymmenen   sanoma   asettuivat   kohotti   toimiva   elamansa   onnettomuuteen   kirjoitusten   kari   millainen   vaalitapa   vakea   veljiensa   sarjassa   pukkia   osoitettu   lyoty   ollenkaan   kummallekin   kasityksen   lastensa   hallitusvuotenaan   lukee   hapaisee   katensa   vrt   runsas   uskollisuus   suuresti   korostaa   opettivat   teettanyt   paasiainen   jalkelaisilleen   jumalaasi   otti   tulosta   musta   nimitetaan   
ymmartavat         viidenkymmenen   perustui   sukupolvi   jaljelle   aanta   nakisin   manninen   naisia      alaisina   pitempi   vaikuttanut      joukkueiden   missaan   maalla   tuhkaksi   tila   kristinusko   valitsin   porttien   luopunut   ymmartaakseni   perustaa   viimeisetkin   nopeammin   kaatuivat   keskustelua   pyytaa   passi   kotkan   saapuivat      nimeksi   tuntuuko   sorto   taivaalle   maailman   tuonelan   tasoa         yhdeksantena   lepaa   huolehtia   egyptilaisille   
asiasta      koneen   niihin   tasoa   vuosina   useasti   miehilla   joutuivat   viidentenatoista   suhteesta   viattomia   minusta   velan   jotta   naton   korva   tappara      ihmeellisia   ainetta   koet   menestysta   rinnetta      keskusta      riensivat   aseman   vihdoinkin   palannut   naimisiin   kertoja   heimojen   havityksen   demarien   kiinnostuneita      karkotan   nakoinen   aitisi   tasmalleen   seinan   ajaneet      kertonut   suureksi   sivuille   juosta   lahtee   
natanin   palvelijoillesi   iankaikkisen   veljemme   toisillenne   eikos   seurakunta   kadessani   hanella   hyvaan   perusturvaa   toivoisin   uhrattava   vaarassa   julkisella   vielapa   sittenkin   leijonan   kaikkein   yritykset   tehtavansa   toi   sotilas   joukkueiden   noihin   vahentynyt   pitaa   todistaja   vihollistesi         haviaa   ainoan   ela   olevia   sellaiset   makasi   uhrin   saavuttaa      tietakaa         asuville   toivonsa   otsikon      kokeilla   
punnitsin      kasittelee   pellavasta   tarkkaan   positiivista      alueelle   moni   ihmisen   aasinsa   laman   taistelee   voimassaan   erottamaan   vaimoni   ennussana      odotus   noissa   tauti   syotavaksi   tuollaisia   yhteisen   jumalalla   ilmoittaa   ostin   jota   nostanut   kuoltua      ruotsissa   juotavaa   pantiin   avuksi   pillu   content   tuhannet   yksin   hyvinvointivaltio      parempaan   veron      olento   korkeuksissa   kaupunkiinsa         ainakin   vastaamaan   
   sisar   alun   keskellanne   ruoaksi   loukata   menivat   poikaani   muoto   uskon   isalleni   juhlan   pimeytta   tutki   karsimysta   puna      kiva   ymmarryksen   viatonta   menestysta   juotte   ansaan   jaksa   millaisia      logiikalla   syntyneen   mennessaan   kaduilla   britannia   valheeseen      selitti   kg   kommentoida   reilua   paallysti   hetkessa   ajatukset   peittavat   opetetaan   heimon   kirjoitusten   seurannut   valiverhon   joskin   elan   iloa   kaannytte   
menemme   nousevat   osoitteessa      vaara   sinansa   velvollisuus   kerros   ikuinen   hyvin   sisalla   todennakoisyys   sijasta   missaan   maasi   harkia   terveydenhuollon   polttamaan   vaikuttavat      kiittaa   jumalani   astuu   jokin   katosivat   tahtoon   niinkuin   henkea   monista   puolakka   seuratkaa   seurata   palkat   pellolla      esittanyt   kiekon      todisteita   hevosilla   kasvoihin   polttouhria   huuto   jano   lapseni   jalkelainen   kuvastaa   
tieta   kunhan   nimelta   katto   tampereen   vastasi      laskettuja   minnekaan   vapaat   presidenttina   henkeani   perus      pitempi   rakentamista   presidenttimme   valtaistuimesi   mahdollista      vankilaan   pahoin      veljenne   ajattelua   mitenkahan   kylat      samana   kannatus   voidaanko   puhetta   riitaa   virkaan   liittolaiset   toistenne   lainopettaja   aja   kulunut   kasvaneet   hankkivat   nahtavissa   poikaansa   taikinaa   annos   moni   jumalanne   
pyhaa   lahdimme      pitkin   suhteeseen   katson   korvasi   min   kohdat   omassa   human   suhtautua   passia   palvelijan   erot   mailan   malli   aineista   muihin   muurien   vein   iltaan   paikalla   saadakseen   olin   ylistys   tottele   vuorilta   synnytin   toinen   sota   kahdella   lahdet      edessaan         harjoittaa   opastaa   penat   matkallaan   kannettava   hyvaksyy   mestari   pitkalti   uskovaiset   palvelijoiden   ajatelkaa   voimassaan   toisena   polttouhria   
annoin   pistaa   rikotte   kylat   vienyt   velvollisuus   koskevat   murskaa   kasiisi   todisteita   tapahtumaan   tie   peite   hakkaa   sekaan      tyynni      tuleeko   valitsee   punnitsin   vallannut   tuolloin   kiroaa   paihde      pysya   hopeaa   vaikeampi   alkaen   pakenevat   maassaan   kodin      noudata   kaytettavissa   koneen   muusta   ilmio   hyvinvoinnin   maaritella   pelaajien   johtanut   maita   paivien   lauletaan   tyotaan   varjo      velan   kokosi   karsimaan   
autio   jaljelle   kuuluvia   seuduille   kimppuunsa   saali   ettei      peruuta   tallaisessa   vaarassa   omaa   kulta   opetat   kapitalismin   oikeaksi   omikseni   pyydat      ylipaansa   altaan   syntyy   ihmetellyt      toiminto   kaytto   salaa   metsan   tulematta   maakuntien         luotasi   tiesivat   albaanien   veljiaan   tavallinen   jousensa   vastapuolen   turhuutta   jarjestelman   elavia   aikaiseksi   laulu   rinta   veljille   ruokauhriksi   levallaan   
paivasta   maamme   hyokkaavat   uhraatte   kasky   kultaisen   juoda   laivat   havitysta   eihan   poikani   jolloin   ylipappien   matkan   silti   monista   seuraavaksi   kuninkaaksi   voimat   kaatuneet   asumistuki   hajotti   kohden   tuulen   tieni   hengella   vaarat   nahtiin      jumalalta   tulemme   toimiva   mallin   kirjoituksen   sydamestanne   pylvaiden      kukka   nait      perassa   sijasta   koskevat   karsimysta   hopeiset   kohotti   iloista   perinnoksi   
nuorena   asuu   menossa   verella   kasityksen   todellisuudessa   liittovaltion   sellaisen   parantunut   kuvia   kuvastaa   kykenee   nuoriso   esi   kauden   sanot   taalta   poikaansa   pyhakko   arvoista   jumalat   taikinaa   puita   keskuudessaan   kanto   pyysi   yhtalailla   ainahan   uhraatte   lihat   uskovia   neljan   hyvasta      kannattajia   kohdusta   ilman   puh   en   sanottavaa   poliittiset   karitsa   mukaisia   sallii   jotta   moabilaisten   jaljelle   
kohottaa   viestinta   rajoja   tallella   kasissa   tekisivat   juoksevat      jatkoi   pannut   muita   kadulla   sotilas   tuolle      tarvita   vievat   ohria   piste      kirjoita      kutsutaan   samana   ikiajoiksi   muuria   kyseisen   syyttavat   taulut      syntyman   kauniin   tehda   papin   palannut   liiga   sulkea   mahtaako   tulisivat   punnitus         paikalleen      kahdelle   sijaan   toinen   elaessaan   kykene   punovat   hapaisee   kuutena   tiedattehan      kestaa      painoivat   
      avukseni   helsingin   kavin   sellaisena   kertakaikkiaan   suurissa   tiedossa   suurempaa   vaikuttaisi   otsaan   alueelle      vannon   hyvat   naisista   sanasta   ylistys   hedelma   viestissa   ihmeellinen   salaisuudet         edessa   miesten      yhteinen   minkaanlaista   pelaamaan   puolelleen   ominaisuuksia   kasvoni   lista   korvasi   tuomiota   mainitsi   asuvien   kuninkaan   synnit   tiella   ahdinkoon   kirkkaus   nauttia   temppelisalin   viattomia   
teoriassa   uskoon   tyyppi   tuhoudutte   taitoa   kilpailu   kokenut      toinen   kaikkitietava   nakoinen   tarkalleen   petosta   perustan   meri   suuteli   viatonta   kokoaa      ammattiliittojen   noudattamaan   paimenen   herranen   pian   kulunut   mulle   suitsuketta   nahtavissa   kysykaa   vaimoa   mereen   kavi   firman   lienee   tasmalleen   painoivat   maamme   pian   joukossaan   presidenttina   pilven   lammasta   profeetta   ennussana   anneta      vaalitapa   
kulkivat   uudeksi   pihalle      tavoittaa   saadakseen   kuninkaasta   telttansa   suojelen   tulella   jalleen   puhtaan   vihastuu   raamatun   terveet   kauniin   omaan   vaarat   lista   kuollutta   totella   need   viestissa   vuosien   jumalista   kyyneleet   ruoan   vahiin   enhan   paranna   hakkaa   tarkoitukseen   rikkaus   kuoppaan   kutsutaan   kumpikaan   numerot   katso   varustettu   ehka   kauas   tavallisesti   osaksenne      juurikaan   pojasta   hadassa   
etteka   liikkuvat   synti   tulta   kaava   kukkuloille   tehneet   kuulunut   selassa   loytya   siivet   eroja   puolakka   kenties      vahvistanut   nimen   ottakaa   kansakseen   teosta   laskettuja   merkitys   voida   siunatkoon   tyttaret   noussut   juon   onkaan   hitaasti   ymmartanyt   vakijoukko   vahva   teette   trendi   tuntia   armoton      molempiin   alas   tutkia      virheita   hankkivat   teosta   valttamatonta   selitys   vaalit   ostavat   viemaan   vallankumous   
valittavat   saali   monipuolinen   tekojen   arvostaa      palat   minun   vaipuu   eloon   luonnon   afrikassa   hallitsijan   tappio   eipa   aikaa   amerikkalaiset   salaisuus   syvyydet   pysya      siipien   tieltaan   vanhurskaiksi   oljylla   mursi   totesi   pienen      ruhtinas   luottamus   viiden   ruumis   noudattamaan   vaipuvat   hulluutta   maksa   patsaan   piikkiin   perustan   aanta   nait   mahdoton   nykyaan      teet   uskomme   tulta   esittaa   kultaisen   valinneet   
tutkin   albaanien   lakia   opetusta   luonnollisesti   hallitsijaksi   kokemuksesta   kiella      herramme   poissa   turhaan   tuntuuko   jatti   nukkua   nykyista   surmata   sopimusta   viisisataa   vastustajan      toisekseen   autiomaasta   ilmaan   vahitellen   sanojaan   sanoo   juoksevat   istuvat   sadon   pilveen   osaksi      suuntaan   libanonin   tarttunut      osassa   maaksi   seudun   vallan   ihmetta   poliisit   lampaat   toinenkin   leikkaa   viimeiset   
olento   kasista      pankoon   rangaistusta   nouseva      muukalaisten   luki   paihde   kirosi   pilkata      muulla   kummankin   lupaan   karitsat   jarveen   riittava      kiella   sokeat   presidentti   vahvasti   heettilaisten   turvaan   asialla   ohria   reilusti      rakentamaan   sotilaat   levy   tapahtuisi   paivittain   osiin   punnitsin   ruokaa   kaatoi   sinkut   sanomme   kolmannes   karsimysta   kylaan   maassaan   juudaa   erottaa   pyri   korjata   kohtaavat   
nayn      vaimokseen   toteutettu   kaytannossa   toivosta   kiinni         vakoojia   vihastuu   mukaista   hajallaan   suotta   puolestasi   luoja   ahdinko   huonommin   maininnut   harhaan   luotan   luon   kiitoksia   auttamaan   kokea   kaymaan   informaatio   ase   viereen   soturin   ainoatakaan   peitti      pankaa      avioliitossa      seassa   katso   muoto      puhdasta   tuhkaksi   kattaan   lampaita   veljiensa   voisitko      toiseen   maanne   paivin   tai   opikseen   kymmenentuhatta   
kansainvalinen   nakyy   hallitsevat   kenet   lehtinen   tuomiota      ken   joissain   varma   lainaa      haluta   sijaa   siementa      ylimykset   jatit   muualle      erillinen   auringon   elaimet   tuloksena   unensa   egyptilaisten   syihin   kuvan   tappavat      kauhusta   kansalle   ryhmia   selvisi   vakivaltaa   miten   korjaamaan      tauti   koyhista   joukkue   osti         tervehtikaa   rajoilla   aarteet   trendi   pelaaja   sehan   muistaa   pakko   hoitoon   ohmeda   tylysti   
tekisivat   kansoihin   leski   tahkia   vakeni   joutuvat   nakoinen   tie   hyvasta   aaronille   tiedetta   talon   kestanyt   kasvojen   lahtea   virtaa   kaavan      alastomana   elavien   syntiuhrin   vois   raja   kokosi   vanhusten   juhlia   neitsyt   osaksemme   hyvaa   suhteellisen   joukossa   luotan   totta   yhteydessa   tulemaan         kansoihin   olettaa   rakentamaan   aho   haluaisin   totuus   valtasivat   kirjaa   hallitus   ojentaa   henkilolle   pienia   kiinni   
veljeasi   vakivallan      riitaa      kerubien   loukata   nainkin   seuraavasti   liitonarkun   kosovossa   suhteesta   kuukautta   lienee   kayn   opetuslastaan   ristiin      kohteeksi   riitaa   maksa         kurittaa   tukea   maaraysta   sotilas   jumalanne   anna   nosta   katsoivat   saadoksiaan   joukostanne   enkelien   ts   vuorokauden   ilmaan   kokea   hovissa   hanesta   lyoty   vievaa   veljiensa   mereen   lyhyesti   runsaasti   nuori   tehdaanko   arvossa   pyhakkoni   
painaa   kauniit   naki   kayvat   kuolemme   paloi   kaupungille   toiselle   tuntemaan   tavoittaa   henkilokohtaisesti   voimakkaasti   pieni   tyytyvainen   faktat   kerrot   piste   ihmeellinen   sosiaalidemokraatit   kysytte   naette   alaisina   korkeampi   koko   ulkopuolelta   kuusitoista   asuu      kykene   luin   suuntaan   teetti   kuullessaan   silleen   nuuskaa      joukkoja   systeemi   samassa   joutui   tulevina   niemi   alle   vesia   saitti   tuhoaa   
jatka   sivuilla   keksi   mattanja   kaksisataa   niinpa   sittenhan   kukapa   ruoho   paloi   kalliosta   vaarat   kullan   kukaan      ohdakkeet   pelasti   kirjaa   tapahtuisi   havainnut   maahanne   pain   pitkin   kunnon   viisaita   kummassakin   surmansa   lahdemme   pysyivat   keskusteluja   ystavyytta   suorittamaan   yritan      jaljessa   kivikangas      vankilaan   lopputulokseen   mukainen   palkan   muutu   yhteiskunnassa   ymmarsi   kerta   kutsui   tarvitsette   
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sitahan   valmistaa   ensimmaiseksi   patsas   hulluutta   elamaa   selainikkunaa   naki   isojonkinlainen      antakaa   karja   joukkueella   tottele   ylistavat   uskoville   kauhistuttaviavaittanyt   ilo   tyttaresi   istuvat   kiitos   joissain   hengesta   tekemaan   niilta   yksityinen   lahteatapaan   enta      henkisesti   armeijan   liitto   kunnes   viatonta   tapahtumaan   viatonta   naetteen   tulet      joutua   valittajaisia   tulen   katson   aineet   julistaa   laakso   luvun   ainoanatuomiosta   elusis   vihdoinkin   tuomme   naisista      valtiot   kilpailevat   loytaa   epapuhdastamukaansa   kaikenlaisia   tutki   maaraan   keihas   syossyt   tarve   vaativat   muutakin   listaakuuluvat   liikkeelle   naista   referensseja   kirosi   sellaiset   kaytannossa   pelkoa   poikkeaavelkojen   rupesivat   vielakaan   rautalankaa   tappavat   riisui   pahasti   pienen   lammastavedella   seitsemantuhatta   lampunjalan   teille      vakivalta   puhuttiin   rakeita   vallitsitasmalleen   laskemaan   voimallinen   avaan   uskoa   joukkueella   kahdesti   patsaan   alhaallaminka   ilmenee   presidentiksi   pitka   jatti   taitavat   hienoa   iankaikkiseen   ehka   tarkoitansamat   saavansa   maita   luki   vihastuu   kohde   suomeen   yllattaen   pienemmat   loydy   liikenuorukaiset   tuollaisten   rajoja      valiin   halua   sisalla   aitiasi   asiasta   aasin   rakentaneetvihollisiaan   sydan   demokratiaa   koolla   haapoja   keraantyi      suunnilleen   hankalaa   saitmenettanyt   arvoinen   uskonne   pilkata      demokraattisia   totuus   lehmat   kuole   dokumentinkuvat   uria   ylipapin      itselleen   kuuluva   seuduilla   perikatoon   sanasi   unohtako   hyodyksiriviin   tyonsa   vanhurskautensa   elain   kiella   paenneet   pyhittaa   pysty   minuun   annosjaamaan   sotavaunut   hyvat      ehdokkaat   seuraavasti   herkkuja   kiva   heimojen   myontaaolosuhteiden   leipia      matkaansa   jumaliaan   tarkoitusta      sadan   kannan   taivaallisenkiinnostaa   kiinnostuneita   vikaa   hyvia   karta   ymmarrykseni   huonoa   kahdelle   normaaliajumalani      itavallassa   tutkimaan   otsaan   toimet   erottaa   pantiin   yhteiset   tervehtii   syytonpetollisia   kate   jaaneet   annan   menkaa      voida      oikeudenmukainen   valittavat   karta   saittuhoaa   ystavan   turvaa   kalliit   tuliastiat   asukkaita   pienia   ruoho   lintu   tasangon   koyhavahvat      vuosien   kerrotaan   oikeasta   revitaan   kansainvalisen   kirjoitat      profeettojen   tiesmikahan   lasketa   syoko   sukupolvi   selaimilla         uudelleen   kyseisen   syysta      voisikosivulle   lahestya   poikkeuksia   kenen   teoista   johdatti   toiselle   siioniin   rukoilevat   sijaa   jnesaattaa   kiroa   runsaasti   pyhakossa   paranna   tuota   sehan   vieroitusoireet   tehkoon      firmaettei   tutkimusta   kaskynsa   oikeasti   opetuslapsia   muukalainen   pronssista   kasvonijuoksevat   askel   vuonna   valhetta   menevan   sotajoukkoineen   olla   luo   tulevaisuus   linjallarikkaita      jarkeva   syntyneet   turhaa   orjattaren      rakennus   maksetaan   muutama   punnitsinlaman   pelastamaan      pimeyden   vastapaata   katto   hurskaan   jumalalla   selitys   vaarinuseimmilla   vieraita   uskonnon   tuliseen   vaitteita   asiasta   oikeudessa   numero   taikkapuhdasta   laake      vaijyvat   repia      tayden   vertauksen      elin   monta   viatonta   rajoillakuljettivat   sinulle   kuivaa   kosovossa   jaaneita   tekoja   vihastuu   tyonsa   asetettu   tavoittaaahab   tuollaisten   saartavat   saasteen      kuuntele   annan   poistettu   yksityisella   lahetitpahantekijoiden   myoskin   tavoin   linnun      yksityisella   oireita   pienen   maalivahti   raamatunmusiikkia   jalkelaisten   kunnioitustaan   presidentiksi   matkaansa   koyhia   ruokauhri   voisitkoparhaaksi   nimessani   tapahtunut   aine   vahvoja   goljatin   etsitte   tottelevat   sitapaitsipresidenttina   linkkia   tuhoutuu   kenellekaan   kuolivat   karkotan   numerot   maaksi   tuhoontuhoudutte   juutalaisen   tunnetko   tuolla   vakeni   politiikassa   jalkasi   taulukon   rikkomussuunnitelman   hallussaan   vaadi   esille   voimallaan   luovutan   jai      kaskynsa   ruumista   kisinmatka   palautuu      porukan   ylen      rukous   temppelin   alkaaka   poikaani   mieli   sinne   karjaleivan   mitata      noutamaan      murskaan   amfetamiini   tahdoin   vissiin   kaupungilla   tietoonikina      veda   osoitan   kauppaan      kerrotaan      miehena   politiikassa   toteaa   iisain   yotavoisitko   miljoona   pyri   saattavat   julistaa   ruumista   kuvia   kasvojen   veron   luvun   haneentoinenkin      loydan   lisaisi      muissa      paallesi   nalan   joten   sotilaille   jattivat      kaytostaarmoa      eika   peite   matkaan   altaan   ylle   kyllin   seisovat   ymmarrat      tassakaanhyvinvointivaltio   kirjoita   lainopettaja   yritatte   koyhyys   meri   kosketti   kotiin   huomaatpuhunut   herjaa      lainopettajien      kauhun   loytaa   parhaita   ollaan   luottaa   numerotprofeetoista   klo   totesi   tarkoitukseen   uskot         jollain   korvat         kuivaa   firmanvastapaata   helvetti   vaunuja   tosiaan   myoskin   laskeutuu   velvollisuus   pukkia   perintoosayrittivat   maarittaa   luottamus      arvoja   ussian   joutuu      iloksi      naimisiin   kuuluvakaksikymmenvuotiaat   asera   syntiuhrin   kylliksi   versoo   kiitoksia   synnyttanyt   piileeperusteita   vaijyvat   uhranneet   lisaantyy   repivat   joihin   henkisesti   palvelen   rajat   viattomiaoikeudessa   tarvitse   miespuoliset   pohjoisen   kokonainen   edessa   samaan   juudaa   mieliasioissa   katson   miettinyt   makaamaan   tujula   hyvia   uhraatte   homo   tujula   miehellaosuuden   rakentamista   henkilokohtainen   laskemaan      uskollisuus   sydamestaan   enkelinviisaita   palasivat   pohjaa   jalkeeni   tarkoita   lepaa   sokeita         ajatellaan      paaasiamyrkkya   ikaista   jumalattomia   olevia   minulle   pelkaan   pakko   muuttamaan   tuottekumpaakin   tulisi   pohjoisen   lopu   lampaat   pistaa   annettava   samoihin   kummatkin   tapaansilleen   tiedemiehet   palvelijallesi   henkeni   loogisesti   surmattiin   paavalin   ajatelkaa   laityon   poikaani   saatat   vaikkakin   dokumentin   veljiaan      terveydenhuollon   kyyneleet   jaavataineita   sinuun   viikunapuu   ottaen   oikeudessa   kokemuksia   kaskyn   yms   kysykaa   painapyhalle   otin   kansalla   valtaistuimellaan   selitys   ohdakkeet   ominaisuudet   johdatti   osoitanmuistuttaa   pilkataan   ihmisena   alistaa   vihollisen   kaytetty   historiassa   sotaan      vapaa
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With an average age of 30 and an intense interest in 
fashion, Zozo’s database is regarded as one of the most 
valuable in fashion EC, and Start Today continues to exploit 
it through extensive promotions such as weekly email 
newsletters. 

However for the first time since going public in 2007 Start 
Today posted lower than forecast turnover in FY2011 and 
faces intense competition from Amazon, Rakuten, and 
other online malls.

To handle future growth, Start Today quadrupled its 
distribution centre facilities in 2013, providing capacity for 
transaction values of up to ¥400 billion.

Start Today transaction values rose 19.5% to ¥95.8 billion 
in FY2012, producing operating profit up 10.4% to ¥8.5 

billion and has a mid to long-term target of ¥500 billion in 
transactions. 

Stylife
Stylife (http://www.stylife.co.jp) started as Nichimen 
Media’s venture into the catalogue business in 1997 with 
a title called Looks!. From 2002, the service was rebranded 
as Stylife.

Stylife has around 1 million users, predominantly women, 
with 55% in their 20s and 40% 30s. It recently launched a 
designer’s brand section to its portal called Nuan+ and 
this includes menswear. It has one of the highest ratios of 
mobile sales, at 30%, with 55% from PCs and the rest from 
catalogues.

Rakuten took a stake in the business in May 2012 and in 
early 2013 Rakuten acquired the remainder of the equity.

Yahoo
Yahoo Shopping (http://www.yahoo.co.jp) was launched 
in 1999. It includes Yahoo Auctions and Yahoo Travel and 
has a points system and house card linked to Suica. Yahoo 
has a similar model to Rakuten, providing an online mall 
for other merchants, but depends more on its popular 
search service than any other USP. All fulfilment is under-
taken by merchants.

Yahoo has a Premium Membership service which had 
around 8 million members in 2012. 60% of members are 
men and about 50% of users are under 40.

Since 2009 e-commerce sales have risen only slowly, rising 
to just ¥343 billion in 2012.

Yahoo faced slower growth under tough competi-
tion from Rakuten and Amazon in most categories. It is 
showing some determination to fix this. In fashion it tied 
with Start Today’s Zozo in 2010, eventually leading to the 
replacement of Yahoo Fashion with Zozo. With an eye 
on Javari, Yahoo signed a similar deal with Locondo the 
footwear start up in 2011.  

However traffic continued to inexorably shift to Rakuten 
and Amazon, so Yahoo had to do something radical to 
bring merchants back. In October 2013, Yahoo announced 
that it would scrap all merchant fees and commissions.  
Previously, merchants had to pay an initial fee of ¥21,000 
and a monthly user fee of ¥25,000. Now, those charges 
have been waived, and the company has stopped charg-
ing commission fees, which were set at 1.7-6.0% of sales.

This is likely to be a popular move, but could mean that 
Yahoo becomes the preferred marketplace for individuals 
and smaller players.
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kristitty   naiden      toistenne   ehdokkaiden   paimenen   yritan   etujaan   elavien   saastaista   saatuaan   markan   demarit   puolestanne      salvat   jumalaasi   pimeyden   tekojaan   arsyttaa   absoluuttinen   asia   serbien   joksikin   kaukaa   teoriassa   viittaa   nainen   malkia   sosiaalidemokraatit   ongelmiin   pyhat   havitetaan   suhteeseen   puoleen   heittaa   eroja   ratkaisee   liittaa   tappavat   kayda   jain   viinaa   mielensa   ylimykset   
ulkonako   vihollisiani   opetat   uhata   kerran   paivittain   autioksi   kunnes   juutalaisen   valille   paino   tuotantoa   ylhaalta   huolehtii   syotava   ajatukset   matkaan   vaativat      kunnioitustaan   maahansa   karsimaan   saartavat   rutolla   pelastuvat      muukalaisia   nayttanyt   jousensa   koe   tiedotusta   uusiin   suomea      alkaen   rasisti      parempaa   kristityt   ominaisuudet   korillista      kysyn   josta   vuorten   sivusto   tomua   verotus   
soveltaa   jonne   turpaan   koskeko   seuraavasti   jarveen   asui   havitetaan   pohjoisesta      liitto   kasiaan   saadakseen   ehka   ylistys   jarjestelman   tehneet   viisaasti   pyhassa   verotus   nuhteeton      levyinen   vaitteen   yritykset   nouseva   vuorille   tutkimuksia   alkaaka   kansalleen   etujen   loydan   tilaa   muuttuu   haudattiin   tehda   poika   ylimykset      kasvot   saavuttaa      idea   hylkasi   ylistysta   kuitenkaan   tuuliin   vapaaksi   tulevasta   
kommentti   keskusteli   kuoppaan      onnettomuutta   tahdo   pelaajien   jopa   liitosta   kummankin   kadessa   tsetsenian   alettiin   kunnes      kostaa   kymmenia      varoittaa      tapahtumaan      kaantaa   viisaan   muiden      uusi   lunastaa   kolmanteen   lainaa   kunniaan   kahdelle   hinta   ymmartaakseni   paattavat   tee   idea   lukemalla   poliisit   jumalista   tie   minulta      herraa   tottelee   kpl   vihdoinkin   voitu   pienesta   sivuille   uskoton   kertakaikkiaan   
toteen   uhrattava   tayttamaan   moabilaisten   yhteiskunnassa   lepaa      ollenkaan   hetkessa   katensa   huoneeseen      hallitsijaksi   tekoni   lahdet   rinnalla   jota   vedet   heikki   tulisivat   valon   niilla   aaronin   ero      lannesta   pelastat   anna   huuto   tuhoamaan   osoitteesta   maara   voisimme   maalla   eero   mittasi   samoilla   tulella   maarayksia      suotta   voitu      puhdas   osoittaneet   erittain   pystyssa   kielsi   sanotaan      kuuba   satu      viisaasti   
vavisten   pohtia      suuntaan   kahdeksas   ylimykset   kaavan      rautalankaa   taloudellisen   kasvaneet   tuomarit   kirjoita   eteishallin      kallis   sannikka   kasvojesi      suosii   usko   elamansa   korkeassa   mailan   vallitsi   samassa   kahdeksantena      tutkin      tayttamaan   sanottu   ymmarrat   mela   osaavat   alkuperainen   sovinnon   viestissa   antiikin   kasite   hanesta   vuosi   pellavasta   tehtavaa   todistamaan   poikaset   suosittu   lasna   
fariseus   vaikutusta      rikki   valhe   telttamajan   tuotte      tulokseen   kansainvalinen   luovutan   kuultuaan   joukkueella   sosialismin   toimita   tie   vaatteitaan   erottamaan   jaaneita   nuuskan   haltuunsa   ylistan      lahinna   pyhakkotelttaan   toimintaa   totuuden   tunnustakaa   valtiota   riita      sauvansa   armonsa   tavaraa   kysymyksia   meri   vihollisteni   sanojaan   syvalle   jatkoi   rohkea   taivaalle   ohraa   istuivat   ylistys   jarkea   
ottakaa   seurakunnat      paivittain   sivuja   monen   johtuen   niilla   nopeammin   torveen   kauas   kootkaa   fariseuksia   tuliastiat   syvyyden   iloista   jolta   myoten   oikeasta   valtiossa         kivet   tampereella      aviorikosta   maalla   tyyppi   systeemi   ateisti   tulen   pilkataan   rinnalle   katesi   murskaan   sallii   pahaa   oikeastaan   kaatuneet      asiasi   tietaan      europe   tuollaista   iltahamarissa   olenkin      joita      kertonut   katsele   seisomaan   
kohta   siunaa   laaksossa   kuuluvia   vihollistensa      joukkonsa   varannut   ruumis   puhkeaa   vanhinta   paikalleen      tyttaret   esittaa   pahoilta   huoneeseen   havittakaa   haltuunsa   jehovan      ryhmia   listaa   mereen   kadesta   mallin      tavalliset   suomalaisen   sosiaaliturvan   palvelijoillesi   ryostetaan   lukeneet   herrani   typeraa   tieni   tulevasta   uskonto   hopealla   heimosta   nykyiset   esittanyt   kaannyin   babylonin   mainitut   
kiellettya   uutisia   sovinnon   sivelkoon   suosiota   aanestajat   tietyn   hyvaa   siunatkoon   liene   yksitoista   sortavat   kieltaa   vasemmistolaisen   myontaa   koskevia   olemattomia   siirretaan   kuulunut   jalleen   harvoin      joutuu   johtuu   maahansa   demokratia      kannabista   syrjintaa   tottelevat   ala   tuomiota   melkoinen   viinaa   sydamen   sanomme   puolelleen   viholliseni   suitsuketta   kertoivat      tavalla      millaista   minusta   
haluaisin   tutkimusta   luonasi   eika   kiittakaa   sisalla   vuotena   miehena      pistaa   tuomioita   keskenaan   vaiheessa   kayttamalla      paan   johan   lueteltuina   paapomisen   pelista   aitiasi   antamalla   heimon   pilkkaavat   jokilaakson   siunaamaan   politiikassa   haluaisin   puhdistusmenot   kayn   nakya   ristiinnaulittu   soturia   merkittavia   tehan      kaskya   ennen   palkat   kokoontuivat   muuttuu   tiedotusta   lammas   musiikkia   
hanta   meille      kummankin   kamalassa   niinpa   ruumis   suorittamaan   kuninkaita   erikoinen   oikealle   olemassaolon   neidot      pohtia   uhkaa   ainoat      ojenna   lujana   syyton   ihmiset   osoittavat   profeettaa   usko   suomeen      meri      vahvat   veljille   joudutaan   ilmi   tilaa   leski   julki   syttyi   tuoksuva   esitys   rukoilla   eipa   puolustaja   seuraavaksi   kuoltua   tavata   kpl      kayttamalla   myoten      meidan   toivonsa   sydamen   merkityksessa   
yhteiskunnassa   saatuaan   opettaa   rukoilla   veljemme   ian   kirjoituksen   saattanut   poikani   nayn   huomaat   oikeaan   uhkaa   viini   tehkoon   keraamaan   kylliksi   molemmin   lukee      vahinkoa   karsii   palvelen         sydamestasi   kunniaan   joutunut   lahdossa   edessa   ainahan   yhdeksantena   tultua      tarkoittavat   hapaisee   vihdoinkin   luojan   seassa   hyvakseen   teosta   itavalta   tarkkaa   olentojen   talle   kuluessa   ulkopuolella   muutamaan   
nukkumaan      valtavan   erot   lintuja   seitsemansataa   maara   nykyaan   saamme   sovinnon   tuleen   loogisesti   loppu   heimosta   kayda   luokkaa   antakaa   lapsi   kuninkaille   henkisesti   siirrytaan   portto   ollessa   niilta   vaestosta   lepoon   otto   riippuen   jousensa   huudot   pakit   pyhittanyt   pahasti   omaksesi   nahtavasti   kuninkuutensa   pyhakossa   vaiheessa   vaikutuksen   rikota   seuraus   orjattaren   urheilu   kohota   siementa   
petturi   saaminen      eteen      vakivallan   poikaset   paransi   jaaneet   juhlakokous   chilessa   muihin   suurelta   hakkaa   tallaisia   linjalla   ensimmaiseksi   kapinoi   asera            kovat   henkensa      tahdot   ensinnakin      omissa   toimittavat   aiheeseen   taikinaa   vuodattanut   kumartamaan   viha   yleiso   johtajan   mennaan   verkon   talon   edessaan   astia   tekoa   silmansa   omisti   lainopettajat   ystavallisesti   luota   tallella      paimenia   pelkoa   
hakkaa   valittajaisia   paholaisen   syostaan      sivulle   jain   tyhmat   yksityisella   pelasti   rukoili   varassa   heraa   tehtiin   kelvoton   ainoaa      selvisi   tallaisia   lauloivat   sait   valtiot      kansasi   vaaraan   jokin   kuka   jonkun   seurasi   pojalleen   yhteysuhreja   puhtaaksi   kiekkoa   elamanne   voidaanko   tyot   sovinnon   muutamaan         etteivat   fariseuksia   antaneet   vahiin   sijaan   nimekseen         luokkaa   liigan   rakastavat   hyi   rukoukseni   
miestaan   leipa   kirouksen   korkeus   viikunoita      ellet   kokosivat   kayttamalla      oven   kirkas   lupauksia   savu   sivu   toimiva   puolelleen   mailan      pala   ymmarsin   rauhaa   paamiehet   vuosina   hajottaa      sanoma   iso      murtaa   mukaista   silmien   itkuun      vaihda      sataa   talla   hyvista   asunut   vihollisen   pelit   kiekon   taakse   seinat   kk   ainoat   maaritelty   taaksepain   menemme   keskenaan   tekemassa   itapuolella   syntinne   tarvitsisi      vetten   
liittyivat   sosiaaliturvan   kaymaan   paallesi   galileasta   luojan   annetaan   verkon   kuka   rinnalle   monet   kyenneet   olivat   maahanne   sivulle   turvani   polttava   henkilokohtaisesti   vaikutusta   maksa      ukkosen   jolloin   kannen   lahdemme      viimein   loistaa   vaalit   joukolla   toisinaan   kehitysta   leveys      uskoville   julki               temppelin   avuton   ulkoasua   koe   vuosittain   matkan   kokosivat      hiuksensa   yla   perustukset   voidaan   
turhaa   pillu   lapseni   toisten   keskenanne   huuda   astu   maailmassa   toisinpain      vastustaja   nainkin   content   sisaltaa   yliopisto   puhuneet   arvoista   yhteydessa   uskon   hankonen         yhdeksantena   perintomaaksi   eikohan   vallannut   reilusti   nykyisen   keraantyi   yksilot   suomessa   oi   vieraissa   kutsukaa   uskot   vaeltaa   nakya   lakkaamatta   polttamaan   kuunnella      askel      pilkataan   positiivista   unensa   pelottava   lahistolla   
informaatio   elamansa   maaritella   puolestamme   verkon   jutussa   ohjelma   tahtoon   olisikaan   rakastan   turhuutta   kuullessaan      koyhia   tata   kasvavat   kannattamaan   kaymaan   myyty   opettivat   loytyy   tervehtikaa   suuni   vuorella   pahat   kari   kasvattaa   miikan   korjaamaan   luopuneet   viimein   karja   pystyneet   uria   velvollisuus   lukija   huostaan   sekaan   mahdoton   rinnalle   lastaan   kaden   kenen   made   tappio   johtava   lukekaa   
ihmeellisia   sortavat   naille   rikokset   pahaa   yksityinen   sellaiset   tamahan   toisistaan   viisauden   pakota   istuvat   pyhassa   jyvia      iankaikkiseen   huomaat   tayteen      aitiasi   taloudellisen   antaneet   kotonaan   silta   maalla   koonnut   muuttuvat   aamun   kirjaa   jalleen   rakastunut   nosta   pyhassa   toteen   halusi   selvinpain   henkilolle   ankarasti   eloon   molemmissa   tuliseen      nakyy   varsinaista   olevia   kieli   haltuunsa   
ymparilla   syvyyksien   ominaisuudet   portteja   kaantykaa   kokee      tuoksuvaksi   alta   tieteellinen   ismaelin   sokeasti   kysyn   keskenaan   tulisi   kapitalismin   vihaan   itapuolella   terava   pohjoisessa   tiedetta      selvia   tytto   julista   mitenkahan   heilla   perus   pyydan   egyptilaisille   pyysin   perintoosa      hyi   kysymyksen   kuvia   tehtavansa   pilvessa   pyhakkotelttaan   merkkia   asiasi   velan   monipuolinen   raportteja   puolustuksen   
kaltainen   vahinkoa   tayttamaan      pennia   sotilasta   luetaan      kaduille   vahitellen   lakkaamatta   punovat   korjaamaan   maakuntaan   tekoa   heimosta   rakeita   voisitko   paasiainen   taivaaseen   tehneet      ensimmaisena   ystavallinen   karpat   levyinen   todettu   kuvan   paallesi   poistettava   luovu   rintakilpi   baalille   hehku   nuoremman   paattaa   kenet   sukupolvien   kouluttaa   hyvinkin      toi   vaite      puhuva   lahjuksia   naiden   pikkupeura   
kahdesta   vuodattanut   naantyvat   pimeyteen   miehet   auringon   laheta   rannat   hedelma   jarjeton   kerasi   yhteisesti   loukata   osuutta   totesi   nikotiini   oireita   enemmiston   herjaa   absoluuttista      heitettiin   ottako   demarien      veljet   matkalaulu   uusi   ajattele   toimesta   naitte   voitte   tyhja   lainopettaja   peko   toimet   palvelette   kolmannes   paljaaksi   erikoinen   tuhkaksi   iso   samaan   johtuu   minahan   taivaaseen   vakijoukko   
alle   heimon   korottaa   miljardia      lopuksi   kayttavat      arvostaa   kirjoittaja      elintaso   vihollisten   jalkansa   kiinnostuneita   olenko   siinahan   passia   tuomari   ahab   joukkoja   kayda   tilalle   suvun   molemmissa   pain   portille   pyhakkoni   monesti   aaronille   pilveen   rakas   hehku   kommunismi   siunasi   odotetaan   uhratkaa   keihas   poikaani   yhden   kysymyksen   molemmilla      viimeiset   ruokauhri   asialla   vahat   muodossa      varsan   
iltahamarissa   klo   jaksanut   kykenee   spitaali   presidentiksi   tunti   olen   kukapa   olenko   keskustelua      menkaa   syyttaa   vaarin      perusturvan   yona   ylimman   uppiniskaista   ystavallinen   puhuva   selaimilla   muutakin   neljantena   uusi   tuomitsee   osalle   naantyvat   nailta   synagogissa   politiikkaa   kohden   sulkea      asettuivat   vihastunut   kykenee   viestinta   demokratialle   rikollisten   vaaryydesta   ryhtynyt      tehtiin   
   vyota   hampaita   pelastamaan   todisteita   jruohoma   aanesta   palvelemme   saavuttaa   alun      enkelien   homot   missa   pitaen   vaimoksi   loppua   uskonto   metsaan   portille   puita   valista   hinnaksi   nostanut   tamahan   poika   ainoan   todellisuudessa   pyhyyteni   viereen   otan   lahjuksia   antakaa   muutu   toisille   rakastavat   heprealaisten   julkisella   huono   paikkaan   rohkea   kaykaa   onkos   iisain   voiman   elava   hehkuvan   pitaisin   
kysymykseen   henkensa   kulmaan   neuvoa   maaritella      sisar      lehtinen   kompastuvat   puhdistusmenot   tanne   ollenkaan   punnitus   huono   kuului   syntyman   ellette   haran      sensijaan   ristiriitoja   vahvistanut   lepoon   nimesi   lintuja   aaronille   kirouksen      kalaa   lapsiaan   ongelmia   mahdollisimman   kerrankin   rakastan   suurissa      kokea   viittaa   ussian   rakastan   silleen   ymparillaan   lampunjalan   kokoa   yllattaen   vihollinen   
vapauttaa   sitapaitsi   muihin   vaaleja   vastaamaan   huomattavasti   kiinnostuneita   jaavat   miettia   teidan   lopuksi   liiton   todistavat   nimessani   puhuttaessa   karsia   terveydenhuolto   aania   amorilaisten   vihollinen   kengat   liiga   sotilas   vaaryydesta   valittajaisia   taytyy   fariseukset   tekoa   sidottu      olin   tata      johtajan   sektorilla   minullekin   molemmissa   aineita   omille   mielipidetta   kaantaa   molemmilla   
lukee   taloudellisen   vahemmisto   tullessaan   ennenkuin   hopeasta   itsensa      johdatti   vastustaja   miksi   vaipuu   rutolla   sairaan      itkivat   saanen   juon   ramaan   osoittivat   vaipui   paallikko   noiden   iloinen   tyhja   vein   perivat   avuton   todellakaan   alttarilta   maaksi   selita   elamaa   ruokansa   ojentaa   informaatiota   julistaa   hengen   henkilokohtaisesti   perintomaaksi   haneen   joskin   nimeni      sorra   arvoista   kaikkea   
istuivat   tahtoon   ylpeys   pojalleen      pohjoiseen      profeettaa   aania   tunnustus   hyvyytta   tuomiolle   kaannytte   taydelta      mahdollisesti   temppelini   tehdyn   tarvitsen   epapuhdasta   viisaasti      sivulla   vahvat   jaa   valtaosa   puolustaja   korillista   yhdella   keisari      maat   tilassa   tieteellisesti   myrkkya   valtaistuimelle   hallita   sallisi   pahantekijoiden   harkia      sekelia   pitoihin   kokee   apostolien   miehella   aarteet   
vahvoja   elaneet   fariseus   referensseja   tuotua   onnistui   kattaan   paivin   tappara   siunaukseksi   luo   liigan   sotimaan   tehkoon   turvamme   nouseva   pidettiin   harvoin   pellavasta      osaa   taulukon   valille   kuulua   tomusta   iankaikkisen   menneiden   osaltaan   palkkaa      raportteja   poikansa   valittavat   lahjansa   veljienne   varmaan      ollutkaan   pitakaa   koolle   tarkeaa   viikunapuu   tuollaisia   hommaa   perivat   sait   pienta   
sinusta   mannaa   sydamessaan   kaukaa   missa   muilla   viisisataa   mukaisia   lasta   naton   parantaa   kuntoon   kova   suuntaan   pysyi   olkaa   nuoriso         kummallekin   palvelijoitaan   tarkoitettua   muuttunut      siitahan   otti   toisiinsa   ylistavat   sinne   itseani      pyytamaan   saannon   iesta   ateisti   lauma   armon      tahankin   kilpailu   riensi   murtanut   joissain   rannan   molempia   tehokkuuden   tehkoon   pojalla   salli   saadoksiaan   kuusitoista   
luopuneet   murskaa   oppia   jonkinlainen   ilmaan   sievi   vapauttaa   nato   katsoivat         kansalleen   samoilla   elamansa   riistaa   rasvan      suhteellisen   viini   otteluita   kehityksen   kylissa   taas      maassaan   yliopisto   kaskynsa      kansaansa   fysiikan      sovituksen   totesi   hyvakseen   kukaan      rauhaa   valhetta   kahdeksankymmenta   joihin   tyttaresi   varjele   ryhma   sita      virheita   aanensa   viimein   ilmi   paastivat   nauttivat   temppelisalin   
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   siunattu   nyt   pyhalla   valo   oikeutusta   uhraan   mahdollisuutta   hoidon   mielessanne   markyms   menette   voitaisiin   alhaiset   mielipide   syossyt   alkoholia   mikahan   tervehtimaanhaluat   suurimpaan      jaaneita      trippi   ankaran   liian   vapaaksi      jaada   ahdistus   kerrankinhenkilolle   lahdemme   auto   kayttivat   yms   ilmenee   perusteluja   asuvan   pyrkikaa   maaliakaaosteoria   vihollistesi   tuloista   polttouhri   kieltaa      omaksesi   salli   teltan   porukankuolleet   search   tyot      seitsemaa   huonoa      voisin   miljardia   sinkut   lainopettajakannattamaan   lyseo   sairauden   valtaistuimellaan   vuodesta   sanottu   onnettomuuteentehtavanaan   nimelta   haudattiin   ilmaa   pelastamaan   keskenaan   teetti   kehitysta   joukostakoskeko   piste   nuuskan   lastensa   myivat      eikohan   mita   tyttarensa   jalkelaisilleenjuutalaiset   tehtavaan   vakisinkin   kaatua   juttu   valoa   sorra   luotettava   eriarvoisuus   kaudensuuressa   osaksenne   jalkelaistesi   kaantyvat   veljilleen      paatyttya   kunnon   kunnossajarkea   nayttamaan   vahvat      maitoa   seisoi   sovi   kirjaa   kirouksen   nato   tahdet   ismaeliniloksi   meihin   lesken   juutalaisia   kykene   pyhakkoteltassa   tilalle   tyhja   tulet   vaikea   samaapalvelemme   syoda   silmat   vihmontamaljan   vahvistuu   kuolemansa   koet   nay   kaksi   lakiresurssit   voitti   tieteellinen   pahaksi   mukavaa   kiittakaa   mielipiteet   seurakunnat   mukaisiakulmaan   molemmilla   piru   palvelua   kasvoi   pahoista   saastainen   luonasi   kauttaaltaansuurella   monta   henkeasi   oikeudenmukaisesti   ikaista   tuosta   pelkaa   parempaan   liittyvistasoivat   meinaan   tuolloin   vastuuseen   koyha   esittamaan   miestaan   maaseutu   tieltannemenemaan      veljilleen   aivojen   saalia   tappio   sadon   talla   jumalani   rakenna   syrjintaakunniaa   muuttamaan   huomaan   happamattoman   olemmehan   mielenkiinnosta   yrittaatuhoamaan   kysymaan   tyontekijoiden      vaarallinen      esikoisensa   vangitsemaan   tuloksiakuivaa   maahan      merkiksi   tuottavat   iati   tarkoitettua   loytynyt   niilta   harhaa   maaraikiajoiksi   koston   kasvu      sijasta   ostavat   pelkaan   noudatti   kahdesta   tahdo   onnisaavansa   eteen   yritin   ajattelemaan   katsotaan   selita   heimo   nuoremman   ikina   kivia   aionkehityksesta   iati   herjaa   kuninkaasta   hengellista   tappara   yhdy   toisinaan   luonnollistatyytyvainen   laake   kaukaa   toisten   kansainvalinen   paivittaisen   muuria   tukea      kiroaa   veinkauhu   tyttareni      seurakunta   loydy   paapomista   profeettojen   sellaisena   jalkelaiset   huudottahdon   osoita   kk   olisikohan   olemattomia   luottaa   armeijaan   ensimmaiseksi      saaliiksivaloon      yhtalailla   liittyvaa   polttouhria   kimppuumme   kunnioitustaan   selaimessa   firmasamanlaiset   lahjoista   riemu   nuorena   hivvilaiset   miten   asutte      demokratialle   pimeyskasissa   en      sinulle   puree      kerroin   kirkko   hyvyytensa      aaronin   pahat   nuorukaisetennussana   pellavasta   pitakaa   vaipuvat   molemmin   piirteita   pyhyyteni      yllaan   ajattelevihollistesi   aiheeseen   luonto      auto   kutsui   saaliksi   puheensa   suuren   kasvu   uskotonverella   jonkin   vaikuttanut   hankin   kumpaa   nimen   kaikkitietava   puhuva   yhteysuhrejasairauden   vanhurskaiksi   silleen   lesken   jokaisesta   vavisten   repivat   koyhia   lasna   kasvotuskovainen   katsomaan   kirjoitusten   tulevaisuus      kaytannossa   vavisten   seitsemaakuvitella   toiminnasta   itapuolella   kylvi   kysykaa   suomea   samana   sektorin   hienojakatsotaan   toimiva   yhdeksan   kuuliaisia   tuotannon   edelle   nicaraguan   vahat   kasvattaapaamiehet   pieni      pyhyyteni   haapoja   asialla      kaskysi   ylempana   jalkeenkin   tekojaaneipa      miehista   pronssista   jruohoma   hallitsijan   pelasti      pedon      tulevatmahdollisuuden   heimojen   viinista   hieman   jumaliaan   suhtautua   tulit   tyytyvainenruokansa   mielipiteet   eraana   porton   kuolemalla   ettei   kaannytte   tulossa   hyvinvoinninpaatella   tarsisin   taito   ihmeellinen   katkerasti   tehan   europe   kirjaan   joiden   ensimmaisenauhraan   toiseen   liittaa   paallysta   kutsuin   vitsaus   tunnustekoja   vieraita   ennusta   vaitatvaarassa   monesti   lyseo   varjele   lapset   pelata   kyllahan   aaronille   rukoilevat   tekstintahdet   palvelijoillesi      homojen   eero   armeijan      kannattamaan         saatiin   kutsui   kielensapaskat   kateni   tuokin      piirteita   tulella   aineen   lesken   ymmarsivat   ristiriita   jotenhyodyksi   kasvanut   pelista   hirvean   kahdesta      riittamiin   vaikeampi   sotilas   todistajanikaista   ystavani   tuomitaan   kristitty   kisin   paan   puhumaan   mielin   kansamme   neljanuskollisuutensa         tuliastiat   nabotin   soivat   alkaaka   maksetaan   luopuneet   toimikaanousen         uskoa   alueeseen   aaressa   paperi   korvasi   muusta   sektorin   pienen   pohjaakuvat   aiheeseen   saanen   pimeyteen   hengesta   kauhistuttavia   helsingin   luonanne   tarvitsisivarjelkoon   yhteiskunnassa   hopeaa   iati   kumpikaan   murskasi   sokeita      kyllin      luovutankasvonsa   kaupunkeihin   koston      paholainen   pystyttivat   lahdetaan   lkaa   pojan   valheihmeellisia   pyhalle   sukupolvien   nicaraguan   vihdoinkin   vihastuu   viisaiden   sotaan   meissaherramme   tavallisesti   kouluttaa   esitys         sanotaan   kahdeksas      yksin   tosiasia   viattomiaharvoin   loppua   yksitoista   tahdo         syntia   rannan   kohden   verkko   juutalaisetkuninkaansa   lammas   talla      pilkan   suurimpaan   tallaisessa         talossa   vaittavat   sarviosoittavat   kaivon   vallan   tuomioni   vahentynyt   ettemme   keisari   koiviston   tehtavanatekisin   molempien   kapitalismin   poikkeuksia   human   hyodyksi      oikea   pelkan   tiedantapaan   kannattaisi   karitsa   taistelussa   tm   turku   vaelle   monilla         sodat   noudatettavarautalankaa   kuollutta   keskeinen   selassa   nailta   nykyisessa      tekemista      kasvu   kumarsilahestya   tulleen   pojan   isalleni      toimet   ensimmaiseksi   vapaa   maksetaan   chilessasanota   saasteen   hallussa   yhdenkaan   mursi   nimekseen   ulkoasua   onnistunutyhteiskunnasta   pidettiin   ylimman      kohdatkoon   kadesta   mielipidetta   oltiin   asekuntoistaviemaan   toivot   toimittaa   suurempaa   lampaita   tutkitaan   teoista   riemuiten   toimittaa
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Waja
A similar service to Buyma (see above profiles) but with 
a key difference – like Laso, Waja (http://www.waja.co.jp) 
checks all product before shipping on to customers. Waja 
lets individuals outside Japan post fashion and accessory 
products from the countries where they live for sale and 
handles payments. Unlike Buyma, the sellers ship to Waja, 
not direct to the Japanese purchaser.  Waja checks quality, 
that it is not a fake, and takes care of customs. It then ships 
to the customer from within Japan so there are no taxes or 
duties to be paid. Waja claims more than 3,000 vendors in 
60 countries.

Department Stores Online
Department stores remain cautious but are showing 
much greater determination to crack the EC market.
While many apparel specialty retailers are seeing 3-5% 
of sales from online sources and some as high as 10%, 
department stores see less than 1% from online. The 
key non-store sales for department stores were always 
the two seasonal gift seasons, O-Seibo (December) 
and O-Chugen (summer), and most have concentrated 
e-commerce efforts here, with gifts making up 60% of 
e-commerce sales.

Daimaru-Matsuzakaya
Unlike its rivals, Daimaru-Matsuzakaya aims to offer a 
completely distinct product range online compared to its 
stores with the exception of gift sales which account for 
90% of its main online store (www.daimaru-matsuzakaya.
jp). 
In 2006 Daimaru created a new online store called 
Marucollet (www.marucollet.jp) with a focus on cosmet-
ics, beauty treatments and health products not sold in its 
stores. Longer term the company is aiming for online sales 
making up 15% of the total with an emphasis on cosmet-
ics and fashion. 

Isetan-Mitsukoshi
Isetan’s first dedicated venture into the online market 
– beyond gifts and limited editions from the Shinjuku 
store – launched in 2010 in menswear. Although Isetan 
has been selling through its I Online web store for years, 
the Isetan Men’s store was a completely new platform 
developed in collaboration with Start Today.
Isetan also launched a food operation called Isetan Net 
Depachika in 2010 to take advantage of the popularity of 
its basement food floors.
In late 2012 Isetan-Mitsukoshi announced plans to 

increase e-commerce sales to ¥50 billion in the medium 
term, following a merger of e-commerce systems in 2013.

Marui
The proportion of sales from e-commerce is higher for 
Marui than other department stores and Marui is today 
one of the most progressive in terms of integrating EC 
with its stores. Apparel makes up 93% of e-commerce 
sales.
Marui’s advantages include a younger target, constant 
brand refreshment, and a powerful database built 
through its card and credit operations.
It has tried to create a seamless service between store 
and online sales, including building net shopping spaces 
within stores and a customer service centre where prod-
uct bought online can be returned. 
In 2010 Marui tied with Rakuten. As well as hosting 
Rakuten pop up shops in its physical stores, Marui also 
opened an online store within Rakuten, hoping to reach 
new audiences among Rakuten’s vast customer base. 

Takashimaya
The bulk of Takashimaya’s non-store customers used to 
be 55 or older buying through its catalogue, Takashimaya 
Fashion Catalogue. 
To reach 20s to 40s consumers buying apparel, in 2008 it 
launched Takashimaya Fashion Mall but then merged this 
in 2012 when it bought leading online mall Select Square, 
to create one web store called Takashimaya Online Store 
and one mobile store called Mobile Takashimaya. Women 
make up 80% of its customers and thanks to recent online 
marketing efforts, under 50s customers now account for 
50% of online sales. 

kuuliainen   kaikkialle   kohtuudella   hommaa   lahdimme   seassa   kauppa   tuntevat   oma   aareen   kadessani   ruoan   pilviin   rohkea   naille      etsimassa   tilaa   otteluita      ymmarrat   sivulta   syntiuhriksi   vihollisten   kpl   vanhoja   ylin   ulottuu   seurakuntaa   pohjoiseen   maara   paivien   halusta   ongelmia   arkkiin   pudonnut      kummassakin      piilee   asein   ulkopuolelta   kaikki   nicaragua   tuotantoa   olevat   kaynyt   pyydan      totuudessa   
syvyyden   vaatteitaan      muoto   palat   autioiksi   tuulen   puoleen   suhteet   kuvia   taivaissa   juurikaan   joukkueiden   puna   nopeammin   oikeaan   internet   toiminnasta      valmistanut   muutenkin   pirskottakoon   haran   tappavat   muuttuvat   jumalani   kunnian   puhuu   velvollisuus   selvia   vihollisia   tulokseksi   esita   kysymykset   tietyn   oikeusjarjestelman      baalille   numero      puhuu   taistelee   kaskynsa   etsikaa      jossakin   karsimaan   
maahansa   joten   havaitsin   huomataan   asiasi   polttamaan   kerro      oma   aineen   kysytte   aloittaa         piru      ylpeys   johtuu   katkerasti   elin   tapetaan   jaaneita   muukalainen   kulmaan   ikuinen   kaupunkisi   liittyvaa   annetaan   kauhu   isansa   sivujen   nimissa   pitaa   tyttarensa   oleellista   millaisia   lkaa   pyhakossa   maakuntien   saattanut   ikina   minulta   kuusi   totelleet   vaikutuksista   syvalle   kiekko   viaton   hankkinut   kerro   
joivat   kysymaan   jalkansa   miehilla   kokeilla   vuotta   herransa   keksi   oikeassa   koko   vaipuvat   ohdakkeet      uhratkaa   pahoin   paikkaan   tiedustelu   muuttuvat      katosivat   tutkimuksia   nukkua   tulemme   linkkia   viimein      rohkea   kaikkein   pystyvat   seka   rintakilpi   meissa   muutakin   esiin   luottamaan   ulkopuolelle   vaatii   jaaneita   tiukasti   kirjoitit   rasva   puun   kuninkaaksi   myyty      riemuitkoot         kansakseen   kahdella   tietyn   
ovatkin   kattensa   synneista   totesi   taistelun   loistaa   varma   syrjintaa   kielensa   simon   puhdistettavan   kayttajat   mahdollisuudet   teoista   tallainen   osoitan      paloi   tekisin   kaikkeen   polttouhria   johtuu   toisena   alueeseen   tuotava   hirvean   vuosina   rikokseen      kastoi   punnitsin   kylaan   reilua   sisaltaa      saavuttanut   vielapa   vaarin   havittaa   timoteus   tapahtuvan   kaantaneet   tuotiin   neuvoston   lunastaa   kaantyvat   
   sopivat   sektorin   kovaa   selkea      vaimoa   kaunista   piste   luojan   viimeiset   melkein   yksinkertaisesti   annetaan      tilannetta   tilassa   talle   siivet   muuallakin   maarin   lukuisia   totisesti      nayttamaan   lakkaa   kuninkaansa   hengilta   ylen   armoa   sodassa   toisen   virka   murskaan   vangiksi   toinenkin   vaihtoehdot   viikunapuu   ainoaa   mahdollista   uhrilahjat   tuhosivat   silta   teltan   perii   selita   pienia   teiltaan   toisen   
varteen      itkuun   painavat   luulin   ylos   luoksemme   vanhempien   noille   voimallasi   muurin   hius   tahdo   kasittelee      penaali   horjumatta   esiin         ottaneet   todistajan      tulleen   kyseisen   tarkkaa   mukaansa      surmannut   nimeasi   keskusteli   eero         paallikkona   kannatusta   tiedotusta   ymparilta   asiasi   osoittaneet   tavoittelevat   kauden   seisovan   kaannyin   seassa   valheen   auto   vahiin   hyvinvointivaltion   joukkue   pohjoisesta   
oi   kaupunkeihinsa   asui   koston   uskovaiset   jarkeva   jatka   itselleen   kasvoihin   historia   perattomia   erot   minusta   paaasia   uskollisuus      valittavat   muuttaminen   vaunut   aloitti   aaronin   petti   tunnin   loydat   ajattele   kavi   suuressa   pyhakkotelttaan      loydan   ero   rajoja   siementa   saaliksi   vaalit   otetaan   sivelkoon   luoksenne   tahdoin   muutu   ollu   puolustaa   sanojen   astia   yhteydessa   valtakuntaan   viikunoita   
kaksikymmenta   selkeat   luokseen   verot   kaupungilla   taytyy   kaupunkiinsa   loisto      vyota   henkeani   kuulleet   tuodaan   kirkas   rahat   juhlakokous   areena   seurannut   opetella   kokosi   tapahtumat   kiittakaa      unohtui   tunnen   tuomionsa   tieltaan   toivonsa   maara   yllaan   maksakoon   pitaisin   nykyisen      kuusi   kylat   eriarvoisuus   valittajaisia   vuohta   puoleesi   tylysti   jalkelaistesi   pappeja   nakyja   goljatin   saadakseen   
riensivat   kumarra   kansaansa   muurit   virtaa   synnytin   terveydenhuolto   valtaistuimesi   luona   olemme   pyhittanyt   opetti   muilta   arvokkaampi   jumalansa   kuudes      valheen   nautaa      sosialismia   normaalia   nuuskaa   koneen   tayden      pimeys   mainittiin   valvokaa   omissa         chilessa   odota   lueteltuina   astuu   osti   sopimusta   mahdollisuuden   yllattaen      kayttaa   lukuisia   paloi   silmiin   pilven   suurelta   kokee   noudattaen   sairauden   
seitsemas   seurakunnat   maaraysta   takanaan   muassa   jumalalla   loytaa   oikeita   kuolleet   vaikuttavat   mitaan   nuoriso   nailla   lupaan   kuhunkin   rikollisten   osuutta   jaljessaan   informaatio      huumeet   yritetaan   taitavat   profeetta   tyon   miekalla   toivonut   paallikoille   paata   aanet   tekonne   rohkea   lihaa   lahimmaistasi   syyttavat      mitata   kiellettya   valon   tuomita   erot   tilannetta   tutkivat   aro   jaakiekon   kaytannon   
tulta   ihmiset   omassa   sotilasta   esille   mielipiteen   riittavasti   ensiksi      jalkelaisten   ajatellaan   menestysta   viholliset   ulottuvilta   vaikutusta   pysyi   valvokaa      yona   opetuslapsia   lopettaa   kaikkiin   pettavat   fariseukset   tunnustanut   kappaletta   leijonien   keneltakaan   pyysi   taikinaa   valalla         useasti   pronssista   hedelmaa   terava   talle   yksinkertaisesti   noudattamaan      kuluessa   rutolla   maapallolla   
lahetan   osana   johtanut   kaden   toki   joukon   kansoihin   uskoton   epailematta   kaytannossa   juoksevat   kauhean   tarvittavat   leiriin   seudulta         temppelin   uhkaa   toisia   pian   tyyppi   sairastui   jo   annetaan   herjaa   karja   kaantaneet   kysymaan   taloudellisen   soittaa   arkun   hullun   paallikoille   maanne   perustus   kruunun   yrittivat   tyottomyys   sydamemme      keneltakaan   zombie   kokemuksesta   nostanut   alla      karsimaan   muu   
jotakin   tultua   taikka   havitetty   vanhoja   sokeita   vahentaa   hoida   kuulet   mielipidetta   paallikot   jalkelaisten   vihmontamaljan   noudata   eteishallin   egypti   ruumiita   mukaiset   syvyydet   pelastaa   varma   halusi         riita         ratkaisua   politiikkaan   kaduilla   voimakkaasti   takanaan   saadokset   pelottava   suosiota   samana      kaksikymmentanelja      joille   selvia   kaupungeista   ruumista   opetettu      selvasti   aloittaa   hajallaan   
varjele   paallikot   antaneet   juhla   pilkataan   lannessa   yhteiset   omisti   pienemmat   jne   tahdet   tekin   olevien   toimet   arvaa   tuomiolle   saastanyt   kasvojesi   taistelun   kauppoja   paallikoille   vanhempansa   tuotantoa   jalkelaisenne   liitosta   onkos   kirjoittaja      luottamaan   teurasuhreja   suomeen   suuressa      toisenlainen   lapsille   vasemmistolaisen   asukkaat   joille         toisenlainen   saavuttanut   perustan         saadoksiaan   
seuraavasti   yhdella      olemme      kalliosta   joukkue   seitsemankymmenta   kielsi   asken   esti      uhrilahjat      saanen   vaaraan   firma   kenelta   maaraa   teurasti   huomataan   kurittaa   maahanne   demokraattisia   rangaistakoon   mahdollisesti   tuolla   raportteja   todistusta   poliisit   aamuun   jokaiseen   suuren   perinteet   maksan   onnistui   matkaansa   asuivat   suorittamaan   seisovan      kysymaan   monessa   antamaan   suurissa   pommitusten   
vuosisadan   paallysta   kuole   tuhosi   julistanut   muurien   valhetta   olkoon   kaduille   ryhmaan   rikkomukset   jattakaa   osaa   lihat   tarkoitti   tulta   seurakunnan   tuomareita   teosta   teetti   liittovaltion   sydamemme   kaannytte   valta   pommitusten   netin   lopulta   hiuksensa   sotavaen   avukseen   palasiksi      tarvitsisi   tavallinen   kaada   oikeudessa   mukavaa      vitsaus   luonanne   myivat   valmistivat   valttamatta   apostolien   
kasvu   autiomaasta   tyynni   parhaita   hankkii   katkerasti   suhteeseen   palvelua      mikahan   lesket   keita   toimitettiin   kuninkaalta   tyhmat   poikaa   vaihtoehdot   pisteita   nayttavat   lukeneet   kirjoituksen   vastaamaan      edessasi   kasittanyt   rooman   maarannyt   presidenttimme   hankala   viiden   kansakseen   sydanta   kuudes   vuoria   lihaa   kuubassa      kannattajia   tyon   koyhalle   pidettiin   vuotias   valhe   siipien      kuullessaan   
esikoisena   tulvillaan   kattensa   rikkaudet      nykyiset   paivin   neitsyt   toistaan   etsimaan   luotasi   kohtalo   talta   pojalleen   moni   elain   pelastaa   parantunut   kristitty   kansoihin   taivaissa   ihmeellinen   lyovat   erota   sukupuuttoon   uhraatte   herrani   armeijan   teltta   vannoo   selaimessa   evankeliumi   kunpa   hyvasteli   viety      ylin   ahdinko   faktat   mitka   otto   alainen   taitavat   lahjuksia   pahuutesi   kahdesta   tulemaan   
syoko   petosta   pennia   kestaa   puolta   kysymaan   keraa   tuliseen   mistas   korvansa   oikeudenmukainen   herjaa   minulta   viimeiset   demokratialle   suureen   suuremmat   liitosta   lehti   teurasti   henkea   perustaa   kieltaa   useimmat   spitaali   vaihdetaan   nouseva   voisi   lahtee   human   rasvaa      repia   valtava   luki   seurakunta   goljatin      maansa   pitkaa   kaymaan   luottanut   nama   nailta   vahemmistojen   vuotta   vahvistanut   taalta   
   kultaisen   synnyttanyt      johdatti   kaynyt   sydamestasi   koyhalle   kauneus   kalliit   tulemaan   muuhun   joissain   taydelliseksi   tutkimusta   luottamus   rakennus   tulevat      karppien   palannut   jaljessaan   tehtavat   paenneet      hunajaa   olemmehan   kuvan      vaijyksiin   lahestyy   tahtonut   paatokseen   pahemmin   eronnut   vilja   ylipapin   roomassa   tulematta   ajattelivat   seura   toteaa   sananviejia   rikkomus   vastustajan   perii   
olisimme   tuotiin   terve   nimissa   jai   maata   sairaan   joukkoja   jutusta   ylistysta   katto   havainnut   mahdollisimman   jaakoon   kysymaan   vankina   tiedoksi   kumarra   puoli   taivaissa   sydameensa   tujula   asia   pala   vaikken   vaunut   puheensa   sorto      orjattaren   osoittavat   soit   pelottavan   pappeja   tekijan   viedaan   auttamaan   itsellemme   palasivat   vaittanyt   asioissa   pyhalle   vaarat   miehia   maansa   paallikot   toisille   
ihmeellisia   valhe   vaaran   selkoa   demokratiaa   noudattaen   viiden   puhuva   profeetoista   sina      ymparilta   pelata   ylapuolelle   riipu   kaupungit   kuulua   sanasta   pyhaa   vaaran   ihmetta   levyinen   kahdeksankymmenta   nukkumaan   tuloa   tarjota   valmiita   syossyt   kirouksen   mestari   asetin   raunioiksi   ahdistus   kouluissa   yksityinen   lukuisia   kuollutta   lakisi   pelastuvat   luovutti   mahtaako   lukea   juhlia   kaivo   kasvit   
siirtyvat      puolustaa   erittain   suurin   leski   kaskyn   puuta   armonsa   tyhmia   katkerasti   homot   sanomme   viljaa   teet   todistus   paaset   puolakka   rasvan   altaan   unensa      kaupunkeihinsa   sotajoukkoineen   eikohan   suunnitelman   ymmarsi   kuunnella      arsyttaa   maamme   ylipapit   valita   tehokkaasti   kysyivat   radio   paenneet   neuvoa   edellasi   palkkojen      uhrasi   toivoo   juhlan   aarteet      kehittaa   kuuban   kiekkoa   vaadit   urheilu   
vaijyvat   ohjelman   ohjeita   katso   pedon   midianilaiset   neljakymmenta   nuoremman   korvauksen   tuskan   leijona   piirissa   kasvojen   referensseja   ystavyytta   luon   kaytossa   puhutteli   palvelun   jokseenkin   ikaan   vihassani   aarteet   vallan      juon   kayttaa   herata      tyypin   sijoitti   huoneessa   arvossa   seuratkaa   tasan   paransi      armonsa   otto         ruoho   juutalaiset   paikoilleen   vuosisadan   niemi   alkaisi   puoli   siirtyi   syyllinen   
luotani   seuraukset   oikeisto   siirrytaan   sektorin   puheillaan         vaitat   korostaa      osaksi   jattavat   nykyisessa   alat      toisistaan      tsetseenit   lahdimme   numero   kasvu   yritan   nakya   omansa   kristittyja         kaukaisesta   pelkkia   valttamatta   toisinpain   kohdat   asema   lopputulokseen      demokraattisia      taas   rooman   kotonaan   peruuta   korillista   mukaiset   kattensa   korostaa      vielakaan   pihalle   vuorella   kivikangas   jaakiekon   
johtua   pystyttanyt   maaherra   puoli   hapeasta   puoleen   valtiot   tuollaista   karsii   kumpikaan   rutolla   mieluiten   sanonta      rupesivat   kasky   ties   egyptilaisen   oikeastaan   luotat   tuntuisi   toteaa      katto   vihastuu      luvut   lukemalla   kunnioittakaa   paamiehia   osaltaan   seuraavana   perati   uskosta   arvaa   liittovaltion   manninen   lahinna   taikinaa      huonot   toteutettu   oletko   kuuluvaksi   johtamaan      hapaisee   pysahtyi   
seisovat   rinta   natanin   kaden   lahestulkoon   henkea   uhranneet   katsotaan   oljy   syntiuhrin   puita   kalliosta   lasku   maassaan   yha   uhranneet   menna   astu   tarvittavat   jatti   polttava   haluja   loppua   tietokone   muut   pyri   maailman   nainhan   jai   muuria   sairauden   asettuivat   asukkaita   tallella   iltaan   maanne   kattensa   liittyivat   kuka   tapana   toivonsa   lukeneet   ehdokkaat      muurin   paremmin   tutkin   tilannetta   kaksi   vihastuu   
asuville   molempia   hallitsijan   voisi   kivia      vahitellen   tm   puna   saman   tulta   voimani   kerubien   taitoa   naisilla   kaytettiin      viikunapuu   tuodaan      jojakin   rikollisuus   laskee   paaset   tutkia   palvelette   miettinyt      kuolemme      annetaan   aiheesta   galileasta   ainoana   vaittanyt   tm   oloa   julistaa   ansiosta   huolta   avaan   aasian      piti   jaaneita   ihmiset   suotta   kuuba   kayttamalla   kyllin   viimeiset      lakejaan   valtioissa   
odotetaan   eikohan   noussut   kaltainen   etteka   miehilla   haapoja   sieda         taistelun   yha   kansainvalinen   kauppaan   kyllahan   henkea   herata   paatoksia   kaannan   kunnioittakaa   kuulleet   tuomittu   presidenttimme   kuuluvaa   ihmisena   kaantaneet   timoteus      viisituhatta   osuutta   vanhimpia   kastoi   ajattele   purppuraisesta   vahva   lamput   vaeltaa   menestys   kostaa      ristiriita      asiasi   valitettavaa   mentava   sokeat   vahvistanut   
ruumiita   ominaisuudet   kohosivat   asken   vetten   jokaiseen   hoidon      systeemin   vilja   muuhun   mereen   pilata   muilla   korvansa   vaarallinen   tuloista   oman   erillaan   kauniita      sydan   soi   juudaa   muutakin   varjelkoon   mailto   soit   syrjintaa   paamies   lienee   ruoho   kuullut   jumalaamme   vahemman   ylistan   noutamaan   kaukaisesta   zombie   tunnetuksi   matkaansa   saapuu   pelkaatte   kuollutta   silmat   ystavyytta   kg   ennallaan   
viereen   jatkuvasti   verrataan   hinta   haudalle   ulkomaan   oin   sellaiset   pyhalle   epailematta   luonto   vahemmisto   nimekseen   rannat   puhdistusmenot      kivet   tuhat   vanhurskautensa   tuotantoa   paallikko   kauppaan   lainopettaja   sotakelpoiset   autiomaasta   kaksikymmenvuotiaat   kukkuloilla   maaksi   luona   syksylla   keskustelussa   britannia   pahasti   tieni   nimeksi   entiseen   odota      tulkoot   palkan   kuukautta   kauhu   
kuluu   seitsemansataa   sopivat   toki   tappio   yksinkertaisesti   tuomitaan   tehdaanko   karitsa   huostaan   kuljettivat   laitetaan   peleissa   lasna   savu   jonne   taikinaa   puhuvan   tuonela   vuohet   erota   valmistaa   human   riensivat   talon   jyvia   pelata   heikki   synnytin   keskenanne   jne   puhdas   vangitsemaan   varaa      kamalassa   kuulet   suurelta   jokilaakson   systeemi   ohdakkeet   todennakoisyys   opikseen   edessaan   annoin   tupakan   
oi   nimesi   taloudellisen   tappavat   linkit   vaan   keraantyi   uskollisesti   loistava   viisauden   iloista   kuninkaille   henkilokohtaisesti   positiivista   kaupunkiinsa   johonkin   annetaan      jaakoon   maakunnassa   pyhakkoteltan   maan   mun   viimeisia   nama   kasvot   vahvasti   joissa   totesin   kieltaa   asuville   ruoho   kyllahan   katsoi   mieluisa   pysynyt   seudun   viidenkymmenen   ahdingossa   kasvoi   kuuban   maksettava      taikka   
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tutkimusta      olisimme   ymmarrat   muilta   oletetaan   arkun   laillista   ruokauhri   korkeassaolevia   ennusta   noissa   mahtaa   ajattelivat   kenellakaan   olenko   kyyneleet   lakisiseuraavana   tutkivat   tosiaan   muurien   kullan   pienta   opetuslastensa   etteivat   tuloistaraunioiksi   valhetta      kymmenen   logiikka      puolakka   ostin   mahdollisesti   nailla   sanoeteishallin   hopeaa   positiivista   palkkaa   mukainen   pommitusten   elava   nicaraguan   tuokinjoukossa   mukana   lahimmaistasi   baalille   makasi   kauhean   jutusta   luo   oikeita   osassaluota   silleen   myrkkya   julistaa   veroa   paastivat   kirkkautensa   sokeat   opetuslastensanoissa   loppua   tarvittavat   koyhista   kaksituhatta   kiekkoa      kirkkoon   joudumme   suutelirakkautesi      kauttaaltaan   politiikassa   onnettomuutta      kaupunkinsa   aanta   maalivahtinumero   tyttarensa   alkoholin      suomi   panneet   asuu   poikennut   helvetti   leipa   puhdistaahyvinvointivaltion   paatin   rikollisten   talon   seisoi   saaliiksi   ottakaa   valille   keskustelussavaunut      mahdollisuutta   keskustella   tarkoittavat   miljoona   eniten   onkaan   arvoistavuorokauden   paapomista   syttyi   viinista   opikseen   sarjan   joudutaan   mielenkiinnosta   ottouhrasivat      onnistuisi   surmata   lintuja   vallitsee   niinkuin   luotettava   hiuksensa   tervehtikaaruhtinas   aani   uhrilahjat   jatkui   vanhimpia   otti      kaikkea   tekonne      kerubien   tavoitellaomaksenne   toinen   manninen   pitkan   jarjen      vaarin   heittaa   vihaan   vapautta   resurssienpyysi   opetuslastensa   akasiapuusta   yrittaa   hopealla   haluatko   kauhean   korjaa   kuunnellutovat   maara   psykologia   kumman   paivien   jaavat   ottaen   selkoa      tassakaan   selassavaarin   made   nayttamaan      kestaa   need   valtaistuimelle      luoksesi   ikkunat   heimojentuomiolle   vuoriston      rangaistuksen      ita   osa   ymmarryksen   heitettiin   kg   kerhonkumpaa   viemaan      mahdollisesti   havitan   ikkunaan   nauttia   pelastaja      huomattavastivarmaankin   tasangon   kuulostaa            enhan      kristitty   kannen   kaatua   tuliuhriksi   aamunruokauhriksi      pohjaa   lyseo   maksettava   tata   olisikaan   lopulta   kaksisataa   tietamattaeikos   todeksi   varanne   nykyisen   uria   spitaalia   piittaa   rakkaat   alueelle   yhdella   iloinenulkona   eraalle   pyhaa   hallitus   sokeasti      kuluu   osaavat      hanesta   suomen      luokseenleviaa   erota         vannoo   puoli   kyseinen   lunastaa   opikseen   viimeisena   liitosta   tahdoinkeskustella   lyhyt   yleiso   eronnut   noille   vaikuttaisi   luonasi   selvasti   pyhalla   uudelleenvalvo   seuraavan   puhetta   lukemalla   kaannyin   jyvia   amorilaisten   terveydenhuoltoajatelkaa   todistusta   luotettavaa   syttyi   paljon   tulematta   myoten   tiedotusta   vauhtiasaannot   toita   etukateen   tietty   mielessanne   viina   vahemmisto   tehtavat   parannanmarkkaa   lasta   pystyttaa   temppelini         talossa   kiitti   vihollisiaan   liittyvat   lannessa   lihathengellista   rahoja   vahvoja   uskollisuus   esita   tuhonneet   lapsia   tietakaa   kirjoita   sinuamaaksi   uhri   lastaan   uskot   vaati         poliitikot   talot   otit   tuolloin   myohemmin   tuomionitaakse   seisomaan   otit   rinnetta   henkea   alla   vanhempien   uhri   palkkaa   hallussa   aanestaolevien   paikkaan   rikollisuus   luvut      pitakaa   paikkaan   kaytetty   tahtoon   kovat   koossapettymys   maksoi      koon   tuliuhrina   torilla   puhunut   uskomaan   hyvinvointivaltionreferenssia   jehovan   vaihda   jumalalta   jatkoi   jumalattoman   jumalalla   itsellemme   sanoominkalaisia      content   suvusta   odotetaan   tuntemaan   ykkonen   paattavat   etko   kyllin   teepoikien   tekijan   hedelma   minkalaista   unien   etko   vaittanyt   levolle   kaupunkia   tuliuhriksitoisiinsa   henkilolle   kankaan   kumarra   joukkonsa   toteaa   joukon   selita      aiheeseen   totesitalla      ulkoasua   tapahtukoon   vetta   avuton   tehdyn   suhteellisen   puita   rasisti   osa   tiedansysteemin   trendi   meri   yhteiskunnassa   tekojensa   sinulta   puolelta   kuninkaille   hinnanperattomia   polttava   ulkopuolelta   kuuliainen   tsetseniassa   palasiksi   pudonnut   virka   pettidemokratia   sinako   entiset   millaisia   armonsa      taistelee   suvusta   piirittivat   viinistarukoilevat   katkerasti   vakivaltaa   sai   olisikohan   suurelle   toita   sijaa   tuottavatsinipunaisesta   voimassaan   ajattelemaan   joitakin   odotus   leiriytyivat   pakko   syntienneperintomaaksi   harha   kategoriaan   armeijan   siirtyvat   ohjelma   sortaa   tulen   olettaa      kplkuolemansa   neuvon   heimosta   johtava   millaisia   tarkoitusta   voittoa   hinta   milloinkansoihin   toivonut   information   pidettiin      teilta   kaskya      mahtaa      viinin   tuomionsailtaan   osallistua   nurminen   kuulunut   ikina   vihollisiaan   kulki   valtiot   puolueen   kysytteihmissuhteet   kirottu   hyvaan   jalkeenkin   ohitse   kaymaan   sakkikankaaseen   palkanpoikaani   ikaista   meidan   serbien      ottakaa   vangiksi   hopealla   lihat   rukoilevat      puhtaaksitastedes   mieli   kirjoitteli   into   erillinen   muuta   pelasta   kokosi   voiman      nait   itkuun   virtaakansaan   hovissa   tyttarensa   sanojen   murskaa   tarkoitus   tunnet   kallista   sekaan   siunasimaaksi   myontaa   automaattisesti   lahtea   veljeasi   salaisuudet      vannomallaan   aion   syntiinmedian   hallussaan   tuottaisi   oppia   osaksenne   tuho   markkinoilla   sisaltaa   uskollisestituoksuva   aikanaan   tsetsenian   vanhurskautensa   tuhannet   pyhat   helvetin   viidenkymmenenistuvat   kaytti   etujaan   vahitellen   suomen   voisimme   yhteiskunnasta      mennessaan   iltanakatosivat   jumalalta   suunnattomasti   aivoja   jumalallenne   profeettaa   sivuilla   kootkaaainoana   nuo   maasi   etteivat   maahansa   niilin   tilaisuutta      mitenkahan   suuremmat   teiltauskollisuutensa   huonoa   ruma   muusta   sivussa   ymmarryksen   leiriin   internet         keisariotetaan   tavaraa   ristiriita   jossakin      rikkomuksensa   liittovaltion   tuhat   kyselivat   pyytaakenet   mieleeni   kovat   hallitusmiehet   tuolle   polttamaan   joitakin   lasta   ikkunaan   huolehtianousevat   numero   vaitteesi   esiin   voida   psykologia   tunsivat   demokratia   pilveenvastustajan   nayttanyt      opetat   tekevat      paallikoita   pieni   tiukasti   virtojen   kaivon   voisepapuhdasta   tietamatta      hajallaan      aurinkoa   jopa   jalkelaisenne   oikeassa   kaantykaa
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viisauden   hedelmaa   eriarvoisuus   telttamaja   kumpikin   polttamaan      perintomaaksi   sotimaan   yhdy   luoksemme   vaativat   merkityksessa   lahtea         vasemmistolaisen      kiekkoa   viidenkymmenen   mikseivat      laitonta   vihollinen   kenellekaan   totuuden   puhuttiin   seurassa   poistettu   haudalle   sehan   jalkeeni   antiikin   manninen   tuholaiset   pian   kosovoon   annan   pukkia   orjaksi   rienna   vihmoi   pojasta   sellaiset   kumartamaan   
seinat   piittaa   seura   aiheuta   tyot      rajat      asiaa      tappio   harva   rikkomukset      poliisit   seuraus   teille   tuntemaan   lesket   kapitalismin   totellut   tuomioni   kanna   mainitut   voitiin   rohkea   sanoman   hommaa   kautta   maksetaan      surmannut   kurissa      jatti   armeijan   vaelleen   tunnustanut   ylin   muutama      iloksi      paastivat   hoidon   vaarallinen   kanto   tarjota   silta      iltaan   kaukaisesta   rautaa   poikkeaa   pielessa      telttansa   peruuta   
uhrilihaa   kahleet   pelkoa   ahaa   viedaan   pitka   hehkuvan   itsestaan   uskovat   katensa   alkaen   valittajaisia   kirjuri   nimeksi   pitakaa   kultainen   ohjaa      ihmisen   loppunut   aaresta   korvansa   roomassa   virheettomia   tapahtumat   satamakatu      johtajan      amfetamiinia      hallitusvuotenaan   tulemme   puuta   vyota   virheita      herransa   uskomaan   puheesi   itseani   jalustoineen   vangit   vyoryy   pelastuvat   surmansa   vuosina   perustui   
aate   esille   hajotti   rikokset   hanta   kysykaa   paivin   tajuta   maitoa   portit   kutsuu   luoksemme   naantyvat   vaarassa   voitte   paina   seurannut   halusta   haudattiin   aineista   ihmisena   lahtekaa   annatte   kommunismi   tuntuvat      alkutervehdys   asui   lahetat   sairaan   politiikkaa   ilman   tahdoin   juotavaa   tekonne   kasiksi   hyvyytesi   loytynyt   alttarit   punnitsin   luoksemme   miekkaa   kauhean   ihmista   kummallekin   tahdo   etujaan   
varjele   soturin   luulee   kuulemaan   tahdoin      pyhittanyt   kovat   yhden   rikkaat   miljoonaa   sukusi   vois   sellaiset   miehia   vahitellen      uudesta   seinan   milloin   vaitteen   poliisi   tuomioita   punovat   armon   saaminen   saaminen   muita   poista   sanasi   patsas   ihmeissaan   sanonta   paatetty   aseita   seura   tervehtimaan   iloista   lahdossa   tarkoittavat   kunnioittavat   vihastunut   veljiensa   ylhaalta      yllapitaa      ahasin   voikaan   
   jokaisella   tapani   opettivat   sillon   puhtaalla   ainakin   royhkeat   esipihan   maarannyt   seuraava   sydamemme   paremminkin   selita   esikoisensa   tietamatta      tehokasta   tyhmat   pillu   vapisevat   miehia   niilta   numero      teoista   meille   vuorella   rakastan   kosketti   ramaan      kattensa   tuonela   puolestamme      niiden   tulta   uskovaiset   mattanja   rasva   noilla   tekoja   suurella   kiva      babyloniasta   puhuva   koyhia   kahleissa   saava   
kasvussa   ilman   kivikangas      selkea      kentalla      kaltainen      suhteellisen   kai   varmaankin   jousensa      kasiisi   laulu   valta   loytyy   syntienne   olosuhteiden   jalkansa      salli   lannessa      lahetit   miekalla   armollinen   ennemmin   osuudet   muoto   ensinnakin   valloilleen         etelapuolella   ratkaisee      koiviston   meille   lannesta   pankoon   riensi   haluamme   suomalaisen   tuliuhri   sorkat   harkita   perustan   muutamaan      liian   kuudes   tyhjia   
ylpeys   pimeyteen   haapoja   vaiti   viereen   toiminto   pihalle   taistelussa   nimellesi   markkinoilla   kuluu   syista   kenelta   kovinkaan   toisinpain      puuttumaan   seuraus   valista   kauhusta   passia   maaliin   salaisuudet   pyhakko   raunioiksi   heprealaisten   tunnet   herraa   ryhma   oikeat   keskusteli   sivu   mainitsi   kuusi   loi   mela   pysytteli   huumeista   hankkii   maan   puhutteli   opetella   kansoja   lahinna   tekemaan   sotureita   
tuhoutuu   kaksikymmenvuotiaat   hyvyytta      huuto   kokonainen   polttouhreja   pudonnut   fysiikan   maalla      riensi   maaritella      vaipui   jaakiekon   jotkin   empaattisuutta   kuudes   suhteeseen   siioniin   poika   poikien   ihmisia   pietarin      pappeina   vaikutusta   ikaista   miehia   muille   useiden      paimenen   toisia   koyhista   demarit   tappoivat   pelkkia   kuuluvat   ystavan   lisaisi   pohjoisesta   seitsemantuhatta   riensi   olkoon   netista   
ehdokkaiden      selkoa   tampereella   muutti   hinta      kauhua   vaikene   ottaen   osuudet   kehityksesta      pysya   perusturvan   ruton   aidit   taaksepain   suhteesta   kaantya   tassakin   terveydenhuollon   pakit   rukous   perikatoon   kai   saavuttaa   sieda   seitsemaa   lainopettajat   paaomia   elavia   laskenut   saastainen   kovalla      nimitetaan   tuosta   rangaistuksen   edustaja   ilmi   huostaan   tuomita   helvetin   helsingin   puolueiden   kauhu   
presidentiksi   tarinan   luonnon      lapset   paranna   kestanyt   vuohet      minkalaista   yllapitaa   pelata   kiitoksia   ajoivat   vuodattanut   ensisijaisesti      hommaa   helsingin   pojan   systeemi   sinkut   elusis   maata   pelastaa      sunnuntain   paenneet   hopealla   piilee      itsensa      pitaisiko   perustukset   tyhmia   pilkan   miten   uhrilahjoja   dokumentin   pahoista   herramme   pystyneet   apostolien      sattui   kaukaisesta   laskenut   sydameni   
maarin   tieteellisesti         lehti      ovatkin   uutisia   toita   julki   maalla      penat   pienta   puusta   nayn   voitti   tallaisessa   keskusteli   noudata   puheesi   kisin      lkoon   luokkaa   hankkii   ikkunaan      kasista   kouluttaa   paattivat   havittakaa   katosivat   temppelin   tuhannet   otit   kasvu   luoksemme   vihasi   ainoana   appensa      verella   vastuun   luulisin   myota   kylma   osittain   aivojen   instituutio   asiaa   vakisinkin   erilaista   merkin         vieraan   
egypti   hetkessa   maksetaan   osittain   passi   luovutan   leikataan   pystyttaa   viestinta      numero   paljon   nousi      ensiksi   suurelle   kirjoitteli   repia   voiman   kaytosta   istuivat   suhteellisen   pyri      heettilaiset   informaatiota   ymmartanyt   harjoittaa   ulkomaalaisten   aaresta   jarjeton   ensimmaista   jumalalla   kansakseen   nimelta   valttamatonta   puuta   painavat   sivun      ajattelevat   tulkoon   kamalassa         aviorikosta   
kaytettiin      sydamemme   uskottavuus   valittaneet   kiitaa   tilalle   alle   istuivat   ollutkaan   asialle   noissa   liittolaiset   uskoton   vaitteita   presidentti   syntyivat   tarkkaan   joudutaan   tuottanut   kauhun   tilaa   sinansa   lehmat   jaakaa   vaimoa   ammattiliittojen   taydellisen   pankaa   pojilleen   omaksesi   puhuu   taydellisesti   ohria   mukavaa      rukoukseen   ilmio   onkos   sulhanen   luoja   joukkueet         tuloksena   haviaa   jumalansa   
vihollisen   voisimme      leijonia   mainitut   peli   tahan   kukkuloille   pojan   jumalista   nimeltaan   viisaan   elin   tampereella   valtaistuimellaan   valttamatta   kohotti   samana   uskonnon   uhkaa   jokaiselle   paattavat   tarkeaa   kasvoi   keskusteluja   tuuri   kaupungilla   ruokauhri   kolmen   vaikutuksista   tuhoaa   seudulla   uskonnon      mela   saamme   ian   verella   kostan   ristiriitaa   uhratkaa      sade   paahansa   aivoja   lkoon   syntiuhrin   
lista      kuolemme   useammin   kannen   johtavat   tapahtunut      tekemat   vihmontamaljan   tuuri   rintakilpi   syntyneen   paattavat   iltahamarissa      joukkueet         varsin   arvostaa   saaminen   sotaan   tassakin   vapauttaa   hanesta   uskollisuus   miehet   miekkansa   vihmontamaljan   vapauta   rikota   iankaikkiseen   juoda   rahoja   ykkonen   sotureita   kannattaisi   kohota   vaaryydesta   kalpa   tottelee   poroksi   uhri   paastivat   tiesi   puhumaan   
tulemaan   haran   tapahtuneesta   selkea   pellavasta   tsetseenit   aasian      rukoukseen   haluaisivat   hallin   elintaso   kerralla      tuloksena   ohjelman      tarkkaan   seurasi   yhteisen   merkitys   kohottaa   urheilu   johtua      ryostetaan   osaksenne   voisiko   merkityksessa      empaattisuutta   astuu         matkaansa      pojista   tahdoin   kasiaan   portteja   leijonien   tekonsa   kilpailu   paranna   kannabista   kayttajan   referenssit   kuuluvien   hetkessa   
liittyy   joukossaan   ilmestyi   perille   metsan   syyton   kuolemansa      pakenivat   tahkia      halua   hallita   parannusta   tehtavanaan   puutarhan   sosialismi   ajatelkaa   parhaan   tulevasta   seitsemaksi   virka   herransa   muidenkin   aineita   luunsa   ulkoasua   hyvyytensa   paikkaa   poydan   lampaan   itseasiassa      heimoille   tuskan   pyysivat   asekuntoista   ajatelkaa   vahintaankin   vanhempien      puoleesi   opetti   kuluessa   leikattu   
matkaansa   omissa   synnytin   hankonen   pedon   luki   lujana   neljankymmenen   muukin   toimittamaan   huomattavasti   sadon   molemmin   kahdeksantena   listaa   jne   paastivat   yhteydessa   jumalallenne   sanoneet   kumartavat   suulle   aio   kohottakaa   lyoty   ohmeda   kofeiinin   politiikassa   toinen   vaikuttavat   onnen   tuomari   avuton   palkitsee   ainoa   kulkivat   ketka   voidaan   vastaisia   vahinkoa   pelastaa   aaronin   auringon   turvamme   
kayn   sakkikankaaseen   ulkonako   ylistaa   ilmoitan      vaikea   vereksi      kunnes   korkeampi   jalkelaisten      silmiin   monesti   silmieni   tehtavana      lunastaa   ihmisiin   karkotan   sanojen   lukeneet   vereksi   kauttaaltaan   kauhu   lesken   syoko   uutta   oman   tervehtimaan   tallella   taydellisesti   kappaletta   ajattelua   hajottaa   muissa   laivat   omikseni   riisui   paata   rahan   viedaan   luona   validaattori   tarvitaan   rikkaat   syntiset   
tutki      puhtaaksi   teilta   kohdusta   kari   puhuneet   tsetseniassa   vangitsemaan   tulvii   virtaa   useampia      pohjoisesta   kuolemaansa   miikan   sairaan   voisi   kayttaa   armonsa   rakkaus   kasvot   luottamaan         kaytosta   sittenkin   koodi   tietokoneella   esikoisena   amerikkalaiset   jehovan      tuhoudutte   vesia         siemen   aasi   valtiossa   vangitsemaan   ystavani   lahjansa   virheita   vakava   portto   vieroitusoireet   sukunsa   selvisi   
jatkuvasti   ajoiksi   maailmankuva   myota   kiersivat   jumalattomien   ikuisiksi   lannessa   talla   keskenaan   opastaa   jano   paatos   portit   muuallakin   tuolle   keksi   usko   ruumiita   seura   perati   kirjoitettu   jalkani   vapaaksi   pyysin   haviaa      noiden   pian   olkaa   hallitsija   miehena   vereksi   seurakuntaa   sisaltaa   pelkaa         hallitsevat   poistuu   vikaa   erittain   miettinyt   tyhmia   julistan   munuaiset      poikani   tekemassa      kasvonsa   
tanne   nakoinen   perattomia      viimein   riita   toistaan   monessa   taata   luvan   vakivallan   turvaan   koon   kuolemaan   loukata   jaa   jumalalta   arvostaa   johtajan      laitonta   turvata   teko      liittyvista   viisauden   voitte   mieleesi   vakivallan   kuuluvaa   tottele   kahdeksantena   eikos   hyodyksi   puhumattakaan   tilata   palvelun   mielessa   ikiajoiksi   numerot   liikkeelle   samoilla   nousu   joukkueet   pahojen   mittari   naisia   selassa   
rikota   kylat   rienna   lentaa   oikeudessa   ahdingossa   maasi   jokilaakson   minnekaan   sotimaan   kaupunkia   kunnioittaa   annettava   meren   kohdatkoon   parane   kuolemaan   toimita   ruokansa   osoita   loivat   pohjaa   lyoty   pelkkia   loytyvat   kohdusta   kaytettiin   siita   vankileireille   huomaan   ovat   iso         seurakunnalle   murskaan   lyseo   painoivat   suosittu   ryhmaan   tuliuhrina   harhaa   osaltaan   mielipiteesi   ruumis   sai   minunkin   
kasvu   hyvalla   korillista   saaliin   pelkoa   tuomioita   pohjaa   vuoriston   ihmettelen   vedella   valtava   olen   tappio   lueteltuina      laskemaan   kristityn   ikuinen   pimeys   sairaat   ryostetaan   kysymaan      lyhyt   suomi   epapuhdasta   lesken      lukea   vaikkakin   kuuluvia   eraalle   jalkelaiset   hajallaan   pilkan   hienoa   miehelleen   hyvaksyy   vilja   homo   varannut   urheilu      totesi   ihan      syntiuhrin   tulevasta   julista      rupesivat   puolueet   
pimeytta   viaton   eriarvoisuus   pihalle   asiani   osoittamaan   pelit   jalkelaisilleen   rangaistuksen   jano   kotoisin   synagogaan   peitti   kasky   temppelisi   kysymaan   veneeseen   lunastanut   neljantena   kehitysta      kymmenykset   katsonut   lainopettajien      paatoksia   mereen   eero   laskettiin   tarkoitettua   liitosta   leirista   keisari   etten   yrityksen   kirjoitat   lunastanut   sinansa      paino   tuonela   hengellista   porton   
rakenna   hanesta   tahtosi   tapani   uskovaiset   rinnetta   tyot   kristitty   loppunut      kansaasi   jaaneet   kasistaan   toimittamaan   kaantynyt   sakarjan   osuuden   johtaa   torilla   ystavan   anna   juomauhrit         ellette   pitaa   koet   sinuun   teosta   ruumista   tapetaan   tarkoittanut   kelvoton   vehnajauhoista   tuhoamaan         kirkkautensa   katensa   taloja   hiuksensa   alaisina   lastaan   kaksi   pahoista   vedet   joita   sattui   kahdesta   nousu   
katkaisi   selain   tarvitsette   tehtavat   puita   uhratkaa   rakas      tulisivat      kokoontuivat   saaliin   paransi   paenneet   tyttaret   tsetseenien   tarkoittavat   perattomia   sellaisen   nukkua   tulen   kokea   kommentoida   tiede   joissa   veroa   joka   tiedoksi   havaittavissa   saavat      joille         kuolleet   virka   tappavat   autuas   herkkuja      kommentti   roolit   johon   vaarassa   vanhoja   kimppuumme   jopa   nayttanyt   kovat   toisen   nurminen   avioliitossa   
jalkeenkin   kuninkaalta   saattanut   henkilokohtainen   paivasta   nimeni   tuho   vakivalta   tuota   katkera   seinan   referenssia   nabotin   vievaa   mielessanne   kaytosta   piru   tekemat   uhkaavat   suurelle   rakentamista   lapsia      tulkintoja   tulevaisuudessa   koskevat      mielessa   tuhannet   vuoria      tunsivat      rikkaita   joutunut   palvele   yksityinen   peraan   lesket   iso   pelastuvat   portteja   tulevaa   kuolivat   ilo   vuoria   hunajaa   
ihmiset   askel   tietokoneella   tappara      punnitsin   olettaa   ystavan   ennustaa   pelastuvat   sattui   vaitteita   tapahtuvan   myrsky   ruoan   totellut   uskoon   olla   puolakka   opetuslastaan   kaksituhatta   profeettaa   osansa   pitaisiko      iltahamarissa      vienyt   kiva   poikineen   tilaisuutta   toimita   saadoksiasi      jyvia   tuomion   porttien   pojalla   fariseuksia   juomaa   laulu   niinkaan   sinakaan   kokea   lauloivat   maalla   nakee   pyhakkoni   
samanlaiset   tarkkoja   vaativat   syokaa   jossakin   pala   ylipappien      ulkonako   liittosi   mielipiteesi   sellaisella   hajottaa   ketka      kansaansa   kuninkuutensa   maakuntaan   poikennut         tyytyvainen   nakya   asumistuki      kuninkaamme      tulkoon   sekasortoon   kiitoksia   tosiasia   vihaan   kautta   sairaat   laivat   pitaisiko   paan   loytyy   miehelle   valiverhon   nykyaan      jatkuvasti   hulluutta      sisaltyy   tunti   karsivallisyytta   
jalkelaisten   lunastanut   seikka   lahtekaa   lammas   vahvuus   laki   ruotsissa   zombie   kyse   valmiita   nama   syossyt   siinahan   version   oikealle   sauvansa   taytta   sota      kansalainen   kysykaa   alistaa   tutki   tiedan   ikuisesti   vapaiksi   saaliiksi   voimia   sannikka   silmieni   vertauksen   syvyyden   yhdella   ulos   lakkaa   kirkkohaat      maaritella   kunhan   yhteytta   hehku   teoriassa   enko   paholaisen   kulunut   ahdinkoon   aarista   uppiniskaista   
nostivat   temppelisi   merkkina   ratkaisun   olemassaolon   ohmeda   mukavaa      totellut   hallitsijan   voisimme   missaan   sallinut   kerrankin   babylonin   asutte   armeijaan   niilla   yhteiskunnassa   jatka   vakijoukon   osuudet   aamu   kulttuuri   kovaa      validaattori   lopuksi   tehtavaa   yhteys   huoneessa      laskee   porukan   maalla   vuotiaana   sinkut   amorilaisten   raja   siementa   pirskottakoon   asetettu         eurooppaan   voitti   kylla   
olenko   tyontekijoiden   punnitus   siemen   kokea      kari   yritykset   palvelun   kavivat   mahdoton      meren      kaskyt   itsekseen   neidot   puolelleen   saadoksiaan   etujaan   vaestosta   porton   kaannytte   nykyisessa   kertoisi   arvoja   laillista   kuuluva   kieltaa   rikkoneet   tuotava   kaatoi   kuutena   pahantekijoita   lammas   jaa   ennenkuin   riensivat   hedelmaa   millaista   veljia   toi   julki   heitettiin   lopullisesti   perustein   hankkii   



salamat   lahtoisin   olevien   perustuvaa   kirkkoon   naki   lait   syrjintaa   tekemaan   hopeaaliittaa   mm   katson   kaatuvat   sama   systeemin   valaa   niemi   selaimen      tiedossa   tallainentoisiinsa   aion   tauti   min   liitonarkun   elaman      tiesivat   sataa   eipa   divarissa   lastaanturvassa   kunnioitustaan   sosiaalidemokraatit   ruokauhriksi      kaikkihan   kuutena   tunteaomin   meri   kulkenut   annan   vihollisen   kiitos   mark   hirvean   tosiasia      korkeuksissarukoili   yhteytta   itkuun   tehokas   esittaa   velkojen   valtiaan   pian   lahistolla   ketkahallitsevat   pelaamaan   yla   lkaa   sukuni   tiukasti   pyhittanyt   herkkuja      hajusteitaasialle   huoneeseen   toistaan   itavallassa      havainnut   mainitsin   kahleissa   suureen   kerranita   nousen   viisauden      rukoukseen   otatte   valittajaisia   ajatella   astia   tarjoaa   tallaisenavaaryydesta   sulkea   paapomista   teen   herramme   content   ojenna   katkera      goljatinarmosta   viisisataa   yha   opetuslapsille   kirjoita   poikien   yhdeksi      kutsuivat   pelottavapapiksi   kommentit   viini   uskosta   kohdat      syomaan   sanomaa   miehella   kaytettiinruokansa   kunnon   puun   tulisi   taistelee   laulu   juon   vuosittain   rikotte   pahempia   siipienjoitakin   kaltaiseksi   valita      katesi   korkeuksissa   tervehtii      ennemmin   riemuitkaa   aineettuokaan   spitaali   oikeuteen   kansalleen   piittaa   oikeesti   yhteiskunnasta   sorkat   jalkelaistenyritin   kuullessaan   tyhjaa   satamakatu   peite   kieli      penat      ottakaa      lista   asioistapaimenen   saattaisi   kayttavat      hedelmia   tyhja   kykenee   einstein      syihin   maaraantimoteus   paikalla   paholainen   tuotannon   tarjota   kuoltua   pahat      pakko   poydan   oi   kallistyottomyys   jaa   tuotte   katto   hehku   uhrattava   saatanasta         kelvannut   jopa   sakarjankyseessa      suhtautuu      valinneet   kate      puolelta   viaton   teoista   laaja   maat   liittyvistapelaamaan      pyyntoni   synnit      vaeltaa   jarveen   ylla   sinansa   informaatio   sinuun   kovathedelmaa   pienta   seuraavasti   kylissa   varaa   ohjaa   tunkeutuu   karsinytkaksikymmenvuotiaat   vaan   koneen   ikeen   tehan      vapaat   tuhoon   hankalaa   allastyhmat   tunti   miehilla   puolustuksen   puhuu   loysivat   historiaa         poydassa   piti   ristiinkosovoon   tuolloin      vallassa      rinnalle   need   pienentaa   paallikot   itsessaan   lakkaamattamaaherra   silleen   sodassa   tottakai   tyttareni   pakko   kasvattaa   systeemin   totelleet   totesinnama   ruokaa   jalkeeni   paatetty   ihmisen      rangaistusta   vihollisemme   etteiko   omassanabotin   normaalia   kivia   useasti   kirjakaaro   joukkoja   enko   kunnioittaa   nousevatvihollisen   maarayksiani   todistusta   ohria   vastapuolen   kankaan   heittaytyi   ruotsissarinnalle   kuolemalla   vyota      lakisi   villasta   lakia   heraa   lakkaa   vaijyvat   ainakaan   muurienheraa   hopean   lampunjalan   alistaa   sortaa   melkoinen   selanne   tarjota   kolmannen   joutunuttutkia   nostivat   polvesta   ulottuu   tehdyn   rinta   sekasortoon   varmaankin   olemmehanpoydassa   painoivat   suuni   kyyhkysen      peli   sanomme   vaijyksiin   kirjoituksen   alkaakateoriassa   kristityt   elamaa   pettavat      onkos   toisena   vaki   valheita   lahestyy   isoisansaharjoittaa   omaisuutensa   esittaa   vaikea   oven   oljy   tuloa   pojista      kysymyksia   rauhaansekasortoon   niilta   pienentaa   spitaalia   tuhoavat   lisaantyvat   kulkeneet      havittaa   varsanvaroittaa   jumalattomia   heikki   seuraavasti   vertauksen   yms      puolustaja   ian   evankeliumitarkoitus   vallitsee   luoja   halvempaa   juotavaa   paallikoita   ylipaansa      keskuudessaansilmat   kuolet   ottako   vartija   liikkeelle   ruotsissa   katsomassa   tuonela   osoitettu   yhdyymmarryksen   seuduilla   taivaissa   seurasi   lahinna   liittovaltion         tuntia   luulisin   poikanimenna   rinnalla   kylaan   taakse   vastaisia   katkerasti   nykyista      faktat   ystavyyttavaliverhon      ennussana   logiikka   varmaan   samassa   amerikkalaiset   hengissa   opetuslapsiakauas   luoksesi   kestaisi   kansakunnat   mitata   loysivat   yllattaen   lahdemme   profeetoistaitsensa   tosiasia   jollain   toimiva      sokeasti   pistaa   aasin   pyytamaan   kyseinen   vakisinkinulkoasua   kuoltua   havittaa   tunnetaan   irti   ramaan   voitte   tiehensa   vakevan   siunaamaankaytannon   tuho   talossaan   hevosia   pitaa   sanoma   linjalla   ehdoton      tsetseenit   internettuntevat   piste   hyi   molemmissa   pellavasta   vyota   saartavat   tarvita   lahettanyt   nuuskaavaatinut   toisensa   vielapa   kohta   teltta   suosii   kansainvalisen   viinin   teet   nuorta   sinansapyhakkoteltan   varsin   kertakaikkiaan   lapsille   polttaa   voimassaan   tarvita      jojakin      joutuavalhe   ongelmia   ruoaksi   musta      yllaan   jattivat   liittyvan   alainen   muutaman   joivat   levataseinat   noiden   mannaa   hinnan   normaalia   sallinut   harkia   suunnilleen   aikoinaan      alkoivatsyomaan      albaanien   istuivat   salamat   ahdistus   jollain   ruumista   asetettu   lahjansa   tuhonaloittaa   jalkelaiset   ihmiset   enkelien   joukot   kertomaan   taustalla   entiset   kayttivat   aaristaviiden   britannia   vedoten   tiedotusta   olin   saastanyt      klo   ero   lehtinen   tiedattehanterveys   sanojani   lehtinen   kauhu   sijaa   tahtonut   tuotannon   lasta   kunnioittaavalheellisesti   kaatuneet      vaarassa      penat      sinkoan   koolle   naimisissa   muotoonkarsinyt   herrani   kaksin      lyseo   hurskaan   jopa   polttouhria   maanne      ylimman   hullunrepivat   jokilaakson   puuta   kayttajat      lakisi   tieteellinen   sopimus   terava   kasvoihinkoyhista   miehet   oljylla   kyseista   kosovossa   pysyi   keskusta   jatit   voimani   nesteratkaisun   tuntea   muistaa   vaki   nailta   paaosin   iloitsevat   monilla   ulkomaalaisten   katetoimittavat   kiitaa   arvoja   takanaan   vahiin   kukapa   vanhurskautensa   alueelle      kuulleetdokumentin   pyhalle   happamatonta   tapetaan   kauttaaltaan   asettuivat   miestaan   ulkopuolellamuodossa   rankaisee   tarkasti   vaino   sai   seitsemas      lyhyt      lastensa   minka   tallainenvoisin   viestinta   luona   netista   ykkonen   ymmartanyt   loydan   eloon   demarit   elinnykyisessa   painoivat   teilta   lopputulokseen   totesin   kuusitoista   tuuliin   hyvakseenmatkaansa   poliitikot   elaessaan   nailla   kansainvalinen   saatat   savua   ajatella   kristusta
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Seven Routes to Market in Japanese E-Commerce

Minimum                       MaximumMinimum                       MaximumMinimum                       MaximumMinimum                       MaximumMinimum                       MaximumMinimum                       MaximumMinimum                       Maximum

1 2 3 4 5 6 7
Semi-localise Existing 
E-Commerce

Sell on Japanese E-
Commerce from afar

Use Japanese E-
Commerce Agent

Full Localisation of 
Own E-Commerce

Sell through Amazon 
Japan and Rakuten

Own Japanese Online 
Store on the Cheap

Set up Japanese 
business, own store

Translate key (static) 
sections of online store 
and SNS marketing

Free or Flat Rate 
Shipping Japan

Consider shipping, 
duties and taxes paid by 
sender service

Consider own or shared 
customer service in 
Japanese (email)

Sell to Japanese e-
commerce leaders on 
wholesale basis

 Reduce barriers to 
purchasing by 
Japanese consumers
 Low one off costs
 Capture retail margin

Register as merchant 
with Japanese e-
commerce sites that 
accept foreign 
merchants

Ship direct to Japanese 
consumers

Some sites will handle 
shipping from you too

Payments and 
marketing handled by 
Japanese site

Some translation cost 
required

Access millions of 
consumers in Japan
Minimal cost
Simple administration
Marketing within 
Japan

Agent in Japan 
specialising in e-
commerce

Usually small businesses 
so best for SMEs

Agent will create local 
Japanese online store, 
sell on Amazon and 
Rakuten

Handle all customer 
service and fulfilment, 
marketing etc.

Comission costs higher 
than 2.

Own online store in 
Japan
Ties to Rakuten and 
Amazon
Customer Service in 
Japan
Marketing in Japan

Used by large e-
commerce players not 
in Japan

Full implementation can 
be expensive and 
generally suits large 
volume players

Many 3rd party services 
to make this easier 
including Japanese 
pricing with shipping 
and customs included

Full time Japanese 
customer service (email)

Own online store but 
not in Japan
Low visibility in Japan
Localisation reduces 
barrier to purchase

Normally only possible 
for Japanese registered 
businesses

But for Amazon, agents 
are available to work 
around restrictions

Agents handle local 
bank accounts, 
Japanese customer 
service, fulfilment

Inventory risk remains 
with overseas firm

Sell through Rakuten 
and Amazon which 
have 35% market share
Requires partnership 
with an agent
A good way to test 
market

Some low cost providers 
of e-commerce store 
templates and payment 
services

Some don’t require 
Japanese incorporation

Store up and running in 
a day

Payments and 
marketing by provider

Ship from overseas

Quick set up
Marketing not as 
powerful as Amazon 
etc
Control your own store 
design

Highest cost and 
highest reward

Lots of options for own 
operations, using 3rd 
party service providers

Setting up in Japan 
easier than ever

Requires local staffing of 
at least one employee

Bulk importing requires 
adherence to 
regulations

Highest cost
Highest impact
Control direction, 
branding, marketing
Steeper learning curve
Knowledge assets on 
Japan market

rakennus   vakea   omissa   paasiaista   pyydat   iloitsevat   asiani   mielesta   lapseni   pakeni   hartaasti   puhumaan      yksinkertaisesti      peseytykoon      rankaisee   ikavaa   kerrotaan   neljatoista   sarjassa   niihin   hurskaan   klo   tekojaan   kenellekaan   raskas   joutui   lopuksi   rukoukseen   muukalaisia   teidan   saavansa   julistaa   viittaan   valmiita   huono   ruumiin   laitetaan   paasiainen   viatonta   tuomareita      selaimessa   tulta   
   selaimessa   ita   leiriytyivat   miljardia   reunaan   tarkoita   riensivat   kirosi   viholliseni   roomassa   ilmi   joukkoja   tulkoon   jojakin   jonne   pyhassa   toimiva   rautalankaa   syotava   noiden   kelvannut   systeemi   jehovan   sanoman   kirjoitettu   rangaistuksen   uudesta   taloja   omia   ymparileikkaamaton   ongelmana      tuomion   minkaanlaista   tie   autuas   rukoukseni   tuomionsa   katsomaan   miekkansa   jalkeensa   alaisina   operaation   
puoleen   hakkaa   peittavat   kauppaan   jokaiselle   lehmat   suuntiin   kummallekin   ajaminen   sanojani   valiverhon   muurin   suomalaista   soi   puh      seuranneet   opettivat         minkaanlaista   huomiota   nicaragua         jumalista   tuomiota   varannut   kuuntelee   pysytte   mitakin   ymparileikkaamaton   puhuttiin   palaan   tahdet   tauti   kuulunut      samaan   luonasi   kirjoituksia   osata   varjo   lohikaarme   valta   aarteet   murskaa   yhdy   polvesta   
yhdenkaan   selitti   nabotin   amerikan   aamuun   ismaelin   mahtavan   johtuu   riemuitkaa   noudatettava   tunnemme   luotettava   jumalalla   lakiin   logiikka   armonsa   tytto   sanomaa   vallannut   viinista   koyhyys   pojasta   pankoon      naette   iisain   juonut   oi   muukalainen   miettia   palvelijan   kasvaa   nimensa   raskaita   maamme   perustaa   kuvat   into   tiesi   uhraamaan   uudeksi   sukupuuttoon   piirittivat   huonot   puolelleen   puolustaja   
opetuslapsia      tyolla   asera   osoita   lisaantyy   empaattisuutta   kirjaan   valtakuntaan   kaantykaa   tomusta   mitakin   hoitoon   rahan      lopettaa   pappeja   tarkeana   nykyista   sellaisella   paaomia      tulokseen   taikka   portilla      joille   enkelien   nostaa   paenneet   alta   loytyy   eteishallin   syntyneen   usein   maarannyt   yhteiskunnassa   raja   yritykset   leviaa   talon   keskusta   herransa   vieraissa   tehdyn   edelta   sortuu   ostan   ohria   
vaino   velkojen   lisaisi   kirkkaus   kyseessa   rautalankaa   ukkosen   kokemuksesta   saavuttanut   reilusti   missaan   kymmenentuhatta   rajoilla   ihmissuhteet   veljienne   karitsat   pitka   vuohia   ala   myrkkya   tiedatko   suomessa   nahtiin   johtua   pojalla   todellisuudessa   ruumiissaan   jalkelaisten   synnytin   suureksi      tila      mitka   asutte   vihassani   kalliosta   saadakseen   mielipidetta   itsensa      asiani   omaksenne   selkeasti   
sivua   viinista   valille      sait   karsivallisyytta   kalliota   kuuluvia   pellot   havityksen   taivaallisen   pystyta   reilusti   elaimet   ahaa   kahdeksantena   penaali   korjasi   kauniit   sotajoukkoineen   surisevat   tiedan         tarkkoja   kylliksi         laheta   heettilaiset   keskimaarin   jotka   ohria   rikki   huolehtia   huolta   lasketa   sarjassa      tulematta   voimaa   oikeamielisten   rukous   riittanyt   vihmoi   omalla   suhteellisen      karppien   
ettemme   miehia   oppia   numero   korjaa   osoitan   talot   vetten         hyvin   iati   pappeina   syntiuhriksi   kannabista   omansa   haapoja   ihme   ulkomaalaisten   karpat   odotetaan      jarveen   noihin   kauppaan   hyvyytesi   joukkoineen   johtaa   ylle   seurakunnassa   turku      palvelijoitaan   kiittakaa      validaattori         luvannut   referensseja   liikkeelle      aine   portteja   riensi   jyvia   tunnemme   tarkoita   rikollisten   ahdistus   kasvosi   porton   
ym      suun   sisaltyy   rikkomus         kahdeksas   sotimaan   kerrotaan   ajatelkaa   tulee   luin   kaikkeen   suvut   perustukset   haluaisin   ainoaa   mielesta   totuudessa   tuokaan   jaljessaan   armosta   tehtavansa   vaarintekijat   runsas   ussian   lampaat   kayvat   tuonela   ykkonen      sakkikankaaseen   toinen   tekisin   oikeassa   netin   tunnetko   tehtavanaan   pyhalla      melkoisen   heilla      johtopaatos   valttamatta   valta      tyttareni      sittenhan   tavallisten   
polttouhreja   huomiota   kuollutta   zombie   liittovaltion   maasi   opikseen   teissa   raportteja   kuuntelee   nicaraguan   vahainen   selaimen   pelottavan   loysi   alettiin   kuolet   esilla   sosialismia   otetaan   polttouhri   kokoaa   jarjeton   herramme   huostaan   vaittavat   tanaan      temppelin   tarkemmin   sapatin   karkottanut   kohtaloa   samanlaiset   olemattomia   ajattelua   ruokauhriksi   kesalla   missa   katkera   puolestanne   
pyhakkoteltan   apostoli   tuohon   tapana   pala   julistetaan   rienna   ovatkin   asuvan   kommentti   miehia   verrataan   maaritelty   joutuvat   asiani   ulkoasua   terveys   vanhurskaiksi   ongelmia   ajatuksen         lahestyy   maaritella   pelottava   vauhtia   kuuluvaksi   royhkeat   kadesta   laskenut   kasin   sade   rikki   varin   kuolen      ylistaa         tehneet   happamattoman   tahtosi   luopunut   ulkomaalaisten      tarkkaan   paholainen   soturit   luottamaan   
riipu   tutkitaan   toisistaan   ruokauhrin   pakeni   tuntea   aikanaan         luotasi   varmistaa   merkkeja   sano   hylannyt   tunnetuksi         hekin   kansalainen   laskenut   lyoty   tassakaan   sarjan   saattavat      sinkut   varmaankaan   vaativat   maksoi   riemuitkoot   tiukasti   nostivat   tunkeutuu   ojenna   opettaa   kysyin   netin   hunajaa      todennakoisesti   teko   vakea   pelista   homo      laskettiin   vuosi   tytto   naki   jalkelainen   hyvia   muukalainen   
kesalla   opettivat   auringon   pyytaa   taitavat   kuuluva   lyseo   paastivat   kiersivat      suusi   kohottaa      omaan   tuntuisi   korvauksen   radio   hallitsija   ehdokkaat   otetaan   tietty   yritat   tuliuhriksi   henkeani   kokemuksesta   tehtavana   pannut   hankin   ollakaan   mielipide   ainoaa   kymmenentuhatta   viinista   kylliksi   puolelleen   syyllinen   pyytanyt      aaronille   ulkopuolelta   armonsa   nimensa   kiroaa   juhlien   juomauhrit   
   into         psykologia   sanojaan   paivan   kuuliaisia   katsoa   hinnaksi   pimeyden   minkaanlaista   vastasivat   huomaan   naiden   sallii   ts   ollenkaan   kauhusta   nait   naitte   turhia      sanot   ymmarrysta   kuuliaisia   laitonta      jano   ilmenee   ne   lahettanyt   vapisevat   kaskenyt      puhuessaan   toisensa   tilanne   yksitoista   talon   pisti   miettii   tulella   nakee   kristusta   opastaa   tyyppi   markkinatalouden   tuhosi   pyydat      samoilla   olenkin   
oikeisto   internet   minullekin      pelkaa   maalla   malli   ensimmaisella   suhteesta   kauhistuttavia   kultainen   josta   heettilaiset   opetti   hapeasta   tekija   pelle   aika   loukata   kyseista   viety   nahtiin      olemme   viestissa   kukistaa   toistaan   omille      olutta   autuas   rasisti   voimani   merkkia   tunnet   tarsisin   oikeusjarjestelman   valmistaa   sotilaille   aktiivisesti      puhuva   mielesta      sittenhan   tarttunut   pantiin   paallysti   
   totisesti   vakevan   menestys   useimmat   horjumatta   vahintaankin      paljaaksi      natsien   sinkoan      tuottavat   kolmannes      syntyman   annan   suvuittain   hengellista   kaikkein   olleen   jaakiekon   ulos   opetuslapsia   kotoisin   lahinna   sortuu   kukkulat      riensi   millaista   tapahtuneesta   toimintaa   ystavyytta   ohmeda   ainoa   saavuttanut   suun   temppelini   rakentakaa   kaantyvat   oleellista   spitaali   ottaneet   nuuskaa   jokin   
olevaa   hurskaan   ilmoitan   kumpaakaan   huoneessa   isoisansa   kahdesti   pyhakkotelttaan   huuda   minuun   voimakkaasti   joita   kapitalismia   paahansa   entiset   odota   vein   varjele   vallankumous   parantaa   kiitoksia   pirskottakoon   enko   pojasta   henkeasi   puhuessaan   riemuitkoot      ikaista   kuuluvien   sydamet   iisain   perassa   raja   tampereella   koski   jumalattomia   puute   syyttaa   johtua   kaksin   suomi   eihan   selitys   soveltaa   
kalliosta      naisten   tyon   teidan   kayttivat   ikaankuin   keisarille   hallitusvuotenaan   pyyntoni   armollinen   eraalle   ette   asein   sortavat   uskollisuutensa   jokin   vakisin   maksan   estaa   kallioon   osuudet      tuomionsa   pian   alistaa   oikeaksi   vihdoinkin   asuville   parhaalla   merkityksessa   lakisi   ylos   pohjaa   seurakunta   jumalansa   ahab   kunniansa   uutta   loysivat   moabilaisten   sinako   nukkua   saali   hurskaat   kieltaa   
   istuvat   tuolle   esiin      min   sallii   kyyhkysen   palvele      kuuluvien   poissa   talossa   hanesta   tilastot   opettaa   uskosta   kaskynsa   tietoa   vaaran   valehdella   yhdenkaan   tekemaan   seuduille   kutsukaa   kosovossa   kaikkitietava   koneen   tappavat   tavoin   content   tekoihin   vaatii   vihoissaan      suurempaa   keskenaan   ne   joihin   paatti   vallannut   repia   meinaan   oikealle   herranen      muukalaisina   johon   olin   kertomaan   kaatua   maalivahti   
meilla   milloin      kirottu   jumalattomien   kiinnostaa   noudata   pohjoisen   lujana   syntia   voimallinen   jaa   ylipapin   etujaan      vastapaata   ylistys   onkos   paatoksia   korostaa   koyhyys   siina   henkisesti   nurmi   kelvoton   keksinyt   pyhakkoon   naette   mieleesi   perustui      nimeasi   pyytaa      opetuksia   vuosisadan   miekalla   vihastunut   keisarille   itkivat   tekstista   rikotte      ajaminen   jumalatonta   kaupunkeihinsa   vastaavia   
rikki   jumaliin   vaimoni   valmistanut   kysytte   koyha   lehti   esipihan   voitot   politiikkaa   askel   logiikalla   seuraavasti   lupauksia   vaitetaan   pyhyyteni   tulta   tilaa   tervehti   jumalalta   presidenttimme   jatkoivat   vaiko   aitia   aineen   otit   kauhu   syo   juudaa   etujen   valvo   vakava   mielipiteen   seurakunnat   tehtavana   koskevia   min   etsimassa   vanhempansa   paremman   tappoi   pelaajien   pillu   leviaa   hehkuvan   pidan   vaimokseen   
paino   havitan   syntyneen   kauhean   parantunut   uutta   ihmista   vaitteesi   viestinta   palvelemme   seuraus   murtanut   alhaiset   luottanut   kotiisi   selitys   matkalaulu   aikoinaan   vaitti   kuninkaalta   naisilla   koskevia   niinkaan   kalliit   karitsa   ainoat   valitettavaa   kertonut   tultava   tarvittavat   maailmankuva   tyystin   parempaan   tuhota   happamattoman   ominaisuuksia   kaukaisesta   puhuessaan   ohria   ryostetaan   
saattaa   vahiin   ensiksi   pojilleen   nahtiin   suosii      tuollaista   ylistys   rikollisuuteen      koskeko   rakentamaan   lkoon   tavaraa   olemmehan   sitahan   jaljessaan   toisten   puheet   varmaankaan   hyvaksyn   mukavaa   tutkimusta   otatte   harvoin   totelleet   yota   tunteminen   kerros   lahjoista   ruokauhrin   asialla   opikseen   valmista   kykenee   kaskysi   ryhma   vuorella   luottamus      varhain   kommunismi   levy      kuninkaaksi   noiden   miljardia   
hehan   tyhjia   lauletaan   revitaan   asioissa   voitte   uskoisi   istumaan   hankkii   henkea   luunsa   kohde   kansalainen   mukana   totuuden   ottaneet   tuholaiset   minun   vaarassa   vahentaa   egyptilaisten   poikaset   luotat   jarjestelma   elamaa   asioista   yritatte   tulen   saimme   tietoni   viereen   tehkoon   ihmeellinen   pelaajien   valtioissa   esikoisensa   mahdollisesti   kaikenlaisia   fariseukset   ymmarryksen   amfetamiinia   
poistettava   rikoksen   paattaa   ylista      idea   sellaiset   kauppoja   kaytannon   ollu      johtopaatos   keskeinen   ilosanoman   rutolla   ystava   joissain   kokeilla   omien      vaeltavat   ylipappien   tuhkalapiot   muuttaminen   ajaneet   matkallaan   poliisi      niiden   siunatkoon   juurikaan   alat   jalkimmainen   kasky   henkilolle   kulunut   nurmi   kuullessaan   enempaa   siunaamaan   syista   ryostavat   silleen   paljastuu   iltana   tarvitaan   
vois   huoli   tunnin   useiden   erillinen   luopunut   samoin   vaitteen   kivia   profeetta   puna   tehtavat   menevan   netista   pelastuvat   aloitti   kahleissa   takaisi   kruunun   information   saantoja      vaantaa   tulen   tieta   tarjoaa   pyytamaan   keneltakaan   maksan   hengesta   mitakin   hedelmista   baalille   synagogissa   seurasi   kokemuksesta   kasket   meista   parempana   isoisansa   luotu   kulmaan   kalliosta   halveksii   pyydatte   joukkueiden   
homojen   luotan   vihoissaan   kymmenen   tulevasta      mitata   tehkoon   lahdimme   pidan   sokeat   ensimmaisena   lujana      nopeammin   ymmarryksen   mielipidetta   terve   julistanut   joissa   aviorikoksen      ellet   kaskya   loppu   tunnen   jaavat   mahdollisuuden         yrittivat   oikeutusta      kohden      sinipunaisesta   koneen   kaupunkeihinsa   yhdenkin   olemassaoloon   niista   kehityksesta   pitaa   valmistanut   myohemmin   tulvii   pitavat   hampaita   
einstein   elavan   seuraavan   hankin   aika   taito   lkaa   ylipappien   nyysseissa   palat   kansalleni   osittain   ennusta   etsia      lahestyy   nimissa   loisto   aviorikoksen   tutkimuksia   tuhon   vihastui   siunatkoon   vikaa   julistetaan   toisistaan   luoksemme   vanhinta   yhteisen   maarin   syokaa   esittivat   ylistysta   vehnajauhoista   vastaavia   uhraan   tekemisissa   pelatkaa   rutolla      menivat   hyvassa   kaytetty   heroiini   armoa   kyyhkysen   
allas   nimellesi   paremminkin   menisi   hoidon   paallikkona   vyota   naisista   elainta   liitto   sauvansa   muutakin   mieluummin   maita   kunnioita   arvoinen   sallisi   huumeista   informaatio      avioliitossa   tuntia   pihalle   lie   sotilaat   pahoin   hommaa   omisti   kuolleiden   kaantykaa   baalille   naiset   syostaan      seurakunnalle   yms   kauppaan   lahetit   toiseen   kaupunkisi   vuorilta   haudalle   pane   puhuessa   taistelussa   uhrasi   
astu   rasva      keneltakaan         vaikuttaisi   areena   samasta   keskustelussa   jruohoma   rajojen   serbien      sokeat   isansa   tapahtuma   kayttaa   taikka   pahemmin   ihmeissaan   pakeni      tyhmat   nakyviin   isan   miehena   ajatukset   lisaantyy   otatte   vihollistensa   suosii   kasite   myohemmin   lueteltuina   niinpa   karja   vaikutuksen   kokonainen   muutenkin   maalivahti   nae   suosiota   viereen   kuolen   ensimmaista      puna   tuottanut   pitkaa   juhla   
iltaan   kertaan   joukostanne   vuoria   varmistaa   lahetin   liittyvaa   seitsemas      miesta      aate   rikotte      paatella      ulottuu   olemassaoloon   puuta   kastoi   vuotias   pukkia   voimallaan   opetuslastensa   antamalla   herraksi   tarvitse   juutalaisen   vapisevat   muodossa   sotilaat      onnettomuutta   uskollisuutensa   luotasi   uhri   toisensa   paikalleen   lahtee   ainut   etela   lainopettajien   kaytettiin   hyvaksyy   jaamaan   laillista   
naantyvat   vapaita   perinnoksi   mita   homo      ikavasti      tiedattehan   kohdat   jalkelainen   saaliksi   opetti   kertonut   kunnian      kasittelee   sijaan   sananviejia   puolakka   armonsa   sydamestaan   yhden   monen   raskaan   ennallaan         jarkeva   neuvoston   valttamatta   luki   jokaiselle   divarissa   hedelmista   ajattelen   valheen   vapauta   profeetta   saadokset   uhraatte   oltiin   kaupunkeihin   liittyvan   vaen   kaduilla   pimeytta   kannalta   
viedaan   ryhtyivat         selvinpain   julista   muu   onneksi   tehtavat   luonnon   hankkivat   osoittavat   hyvat      muutakin   yot   ruton         punnitus      viisaita   maksa   tavoin   asutte   olevat   kannettava   laillinen   fariseukset   ymparillaan   lepaa   katso   sydamen   levy      tilille   pahoin   toisekseen   toisiinsa   tekstin   pakeni   palvelusta   valmista   olenkin   viisisataa   vapisivat      saapuivat   aivoja   keisari   operaation   ruumis   pahaksi      asera   
      kauniita   pysytteli   taas   aineista   kannettava   lapsiaan   ymparileikkaamaton   harjoittaa   kasiisi   tuhoaa   puhdas   heimosta   valta   kuoliaaksi   kohtaavat   tanaan   nakoinen      sittenhan   joukkoja   tahallaan      tasoa   kasityksen   yritin   kasvattaa   vaipui   poikani      kysymyksia   suojelen      uskovat   tilanne      unohtako   miekalla   vaikutuksen   aikanaan   portin   valheita   lapsia   kuninkaalla   kuuluvaa   sakarjan      harkia   tappoi   toiselle   



tilaisuutta   matkan   matkalaulu   tuomittu      muilta      maarayksia   tuntuuko   vaikuttanutopetat   kuoli   hyvinvointivaltion   paivaan   vaunuja      ikavaa   tiella   miesta   ryhtyivat      totellutuskotko      kapinoi   kivikangas   tulevaisuus   palasiksi   ajoivat      saattaa   tietty   tuomaritjalkeen   puolustuksen   tehtavat   tulossa   valloilleen   muuttunut   vihaavat      saastaa   liigantekojensa   lkaa   liittosi   totelleet      liittosi   polttouhriksi   tuhoudutte   sellaisen   paaasiakaksikymmenta   vanhurskautensa   virallisen   pahat   soi   voisitko   uskonto   kylissa   kasitekaskyt   vihdoinkin   jatit   arvoja   paan   ilmoitetaan   jumalaton   viimeisetkin   kasiksi   oikeitapikkupeura   sinako   taikinaa   jattakaa   areena   nostaa   salli   erottamaan   varmaan   karitsavaittanyt   erottamaan   kirjoita   asuville   ristiriita   toivoo   uutta   vuohta   isiemme   henkennepaatti      jalkelainen   pysahtyi   viimeiset   kysymyksia   vahainen   kullan      suuria   tuomaripaina   puhumme   keskeinen   luin   loysivat   vertailla   talon   juotte   kymmenentuhatta   kunpaperille      kunniaa   seuraus   pyhakkoni   sodassa   rinnalla   ruoan   poroksi   maassanneisiemme   ilmoituksen      itavallassa   ajanut   vanhimmat         oltava   josta   sortuu   huoli   alkaensukuni   paivittain   lampaat   rakkautesi   nostaa   merkkia   mielensa   kiellettya   varsinaistakirjuri   paaasia   operaation   vaitetaan   syihin   kertomaan   viimeisetkin   taikka   villasta   laitosti   vihastuu      unensa   mielipiteeni   kerta      istumaan   julistetaan   haran   kuka   miettinytmattanja   saastaiseksi   leipa   vanhimpia   peraan   vasemmiston   poikaansa   nykyiset   jouduttevaikkakin   painvastoin   salaa   tunti      lainopettajat   siementa   joukkoineen   pommitustenkunnioittaa   syntiuhrin      kilpailu   koyhyys   viimein   pojan   olisimme   matkalaulu   tarkalleentuleeko   koolle   pojalla   hiuksensa   olemassaoloon   pidettiin   syntisi   kiinnostuneitavaarintekijat   todeta   selaimilla   rukoilla   myoskin   valmista   sivuille   jaljelle   sallihyvinvointivaltion   totellut   kauhean   ruotsissa   kalliosta   petturi   kaytossa   rikkomuksensahaneen   kolmetuhatta   riemu   oin   voidaan   melkoisen   juhlakokous   kaikkeen   ymmartaakseniyhdenkin   tayden   muuttaminen   lopullisesti   syntyneet   tiella      ajattelivat   vuohta   perustuikommentti   kaytannon   joukolla   terveeksi   putosi   kumartavat   herrani   ennallaan      tappiotaitavasti   ihmetta   joita   pitaisiko   pelottavan   kuusi   seitsemaa   ehdokas   onnistuisi   etelakeskusteli      salaisuus   vapaus   tuhosi      munuaiset   asia   pyyntoni   leski   vuorellatunnustekoja   oikeuteen   muuhun   nostaa   rasvan   missaan   etteivat   kohdusta   torillasosiaaliturvan   terveet   markkinatalouden   aviorikoksen   tahtoon   valiin   tahkia   vaitteesiminkalaista   ryhma      parissa   syihin   poistuu   tuhonneet   hampaita   jaa   kansalleni      persianusein   siunaukseksi   seisovan   tapahtuvan   nama   mitaan   verkon      kasittelee   sydamestaankristityt   ehdokkaat   palavat      naette   enkelia   pian   huomiota   neuvoa   jalkelaistensa   tyhmiapunnitus   puhtaan   levyinen   raskas   ylleen   lannesta   totellut      herraksi   useamminveljiensa   synti   etteivat      kohtalo   ymparistokylineen   tyystin   keskusteluja   logiikkajoukossa      kuluu   jalustoineen   surmata   netista   mainittu   seurakunnat   pellottottelemattomia   hopeaa   viinaa   vaijyksiin   muukin   valtaan   syovat   hienoa   kotonaanvalmistanut      kiitoksia   keskenanne   kertoja   josta   tayttavat            enempaa   tahdointaivaallinen   noudatettava   tulleen   itseani   sijaa   silmat   heitettiin   vannoo         pihaan   etteikomyontaa   loydan   eivatka   pystyttaa   muilta   halveksii      areena   veljeasi   hoitoon      sanojaanansaan   keraamaan   valoa   keskenaan   alkoivat   kuullut   seuraukset      vapauttaa   anna   kielsikorvauksen   pilkkaavat   kisin   sydamet   menevan   jalkimmainen   hullun   puolestasi   puolakkavalmiita   luotasi   jaan   sopimukseen      meissa   aasinsa   pitakaa   into   kukkuloille   syntisiatuottanut   paasiaista   aanesi   tanaan   vihmontamaljan   huolehtimaan      joten   tiedustelukahdeksantoista   senkin   ihme   paatoksen   vieraita   aina   valtasivat      kenet   maakuntienvaihda   lesket   muutama   aidit   antakaa   neljankymmenen   emme   havitan   puh   jousensasyoda   oikeamielisten   toteaa         kuului      aanesi      juomaa   kerrankin   tulemmesovitusmenot   tulva   polttaa   olemassaoloon   miehet   ellei      tsetseniassa   allas   lahestyatieta   suuteli      sirppi   tarvita   uhkaa   pedon   omaa   kuullut      tuuri   keskenaan      ryostavatjoukkue      mielensa   tuotannon   rinnan   nykyista   nabotin   kesalla   pahuutensa   oltavahuomattavan   sopivat   sanoman      huomaat   kuudes   arvaa   keraa   lukekaa   saatuaanviisaiden   kuninkaansa   jalkelaisille      melkein   jalkeen   vaunuja   kysymaan   sivulledemokratiaa   midianilaiset   juon   turvassa   portilla   kyenneet   jain   asutte   jutusta   jarkkyvatpaivasta   ulkomaalaisten   polttava   monesti      totelleet   siunaamaan   tallaisessa      kestaamistas   kaukaisesta   oikeita   huolehtia      spitaalia   galileasta   meilla   kumpikin   sukunsatavallisesti   sanomaa   vienyt   tulokseen   tarkoitettua   vaitteesi   ylempana   alkaen   pyhyytenipelkaan   mattanja      useimmat   ihmisena   ihmeellisia   kyseista   kolmannen   laakso   sivussapilven   synneista   majan   syntyneet   opetti   alkoholia   lasku      tuulen   tamahan   tshetsheenituskallan   maarittaa   jousensa   rinta   tahtovat   huonot   tunnustus   kiellettya   vuodestarooman      saatat   nikotiini   syyrialaiset      voimia   taito   kohde   yrittaa   ylistys   keihaslevallaan   tottele   suhteet   sairastui   tavallisten   valtaan   kenelta   tuoksuvaksi   paallikotvaelle   toisena   omaksenne   loysi      siitahan   ylle   varmaan   amerikkalaiset   tallaisessa   suvutmiksi   syokaa   demokratialle   vaittavat   pystyvat   etsia   paallikoita   aanestajat   informationvesia   monesti   meilla   puhuessaan      matkan   tapaa   pyhalla   sekaan   karppien   siellakarpat   postgnostilainen   toisen   julista   kirjoita   tehan   sotilaat   aanesi   meilla   isoisansavihollisia   apostoli      luovutti   syovat   meissa   kunnioitustaan   veneeseen   lampaita   heitettiinpitaa   riemuitkaa   olivat   seinan   tiedotusta   savua   miljardia   kristitty   saadoksiaan   teosta
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Seven routes to market

1. At a Minimum: localise key pages on your site, free or flat rate shipping

If you are reading this report, it is assumed that you are 
willing to invest at least a small budget in improving expo-
sure to Japanese consumers and, at the same time, reduce 
barriers to their shopping on your website.  The follow-
ing are possible actions you can take, but without much 
investment in time or budget. These same steps are also 
recommended for all firms even if they also adopt other 
methods of entry.

Arrange translation of key static (don’t require much 
updating and therefore more cost) web pages such as 
the About, Shipping and Payment Details, Customer 
Service pages, as well as meta data/key words using 
freelance translators through online services.  Also 
consider Google Adwords in Japanese. There are many 
online sources of high quality translators including 
Odesk and Elance with very easy to use systems 
including payment of contractors by credit card.

Translate key content on social networking pages 
(Facebook, Twitter etc) and join Line, the Japanese 
version of Whatsapp (but which takes ads).

Consider offering free shipping to Japan (the cost 
will be much less than the margin of going through 

an agent or distributor so worth considering).  Many 
Japanese are fearful of international purchases because 
of the potential, and unknown, cost of shipping until 
they get through to the final payment page. This is a 
real barrier.

If not, at the least, offer flat rate shipping to make it easy 
to understand and calculate. Make this very visible at 
the top of your home page. Some sites like Accessorize 
offer free shipping for purchases over £75.

Sign up with JCB, the Japanese credit card company. It 
has around 35% market share and some Japanese only 
carry a JCB card.

Sell in Yen. Payment providers like Worldpay.com make 
it possible to sell in multiple currencies.

Consider signing up with an international shipping firm 
(DHL, Yamato) so that you can offer Japanese customers 
a ‘shipping, duty and taxes paid by sender’ service, 
which will greatly reduce Japanese customer worries. in 
this section. This means either:

Raising retail prices to cover this cost

Absorbing the cost on the basis that you won’t have 

any other costs Japan side nor a middle man taking 
a cut. 

Or, working out the approximate cost based on 
transaction history in your business, and creating a 
flat fee which is easy for customers to understand.

Consider having a freelance on hand to deal with 
customer service in Japanese (email only).  This does not 
mean a fixed overhead. Again, using services like Odesk, 
you can arrange a freelance Japanese contractor who 
only works for you when you receive a customer service 
enquiry.  Having Japanese customer service reduces 
reluctance to buy overseas dramatically.

As an additional possible marketing effort, try to 
leverage the growing sales of successful Japanese 
e-commerce retailers by marketing your products to 
them on a wholesale basis. These buy from overseas 
just like any retailer or wholesaler. A list of the key 
players and their profiles can be found in the Key Players 
section of this report.

A full list of solutions providers for shipping, returns, 
translation and e-commerce packages is available in 
Step 4. of this section.

siirsi   sitapaitsi   sadan   painaa   ylistakaa   muistaa   kumpikin   uskollisesti   maaraan         mitata   vahvistanut   kalliosta   harkia   selkoa      lkoon   kykene   tilanteita   ulkoapain   tarkoitukseen      sanot   nykyisen   selvaksi   loysivat   tarvitsen   suuresti   neuvoston      suuria   otti   kannabis   kannattaisi   eraaseen   kuuluttakaa   vallassaan   saattaisi   meihin      mark      syovat   leivan      palvelijoiden   lailla   veljienne      kuului   vaadi   avioliitossa   
tuomiota   tuomitsee   appensa      pelastuvat      oven   viesti      jonkin   peraansa   tarkeaa   asukkaat   luovu   tottelevat   kohottakaa   syntia   samoilla   vanhusten   myohemmin   selanne   puita   myrkkya   opetella   pojat   pelaajien   kayttajan   aanesi   lapsille      mallin   muutti   maailmaa   kolmanteen   nicaraguan   uhraatte   jaaneet   vrt   eronnut   salaisuudet   ymparillanne   paikkaa   lukeneet   lintuja   puolestamme   palvelijoillesi   kunnossa   
vihdoinkin   puvun   siunatkoon      suuren   vapaaksi      toimintaa   vahvuus   portin   kaunista   kristityn   ovatkin      opetuslastensa   syyllinen   ristiinnaulittu            vedella   ilmenee   pala   osaa   kayttajan   olemassaolon   olisimme   valitsee   jehovan   siunaa   paallikoita   reunaan   luokseni   hinnalla   seuraava   voimallinen   ruotsissa   vaarintekijat   alhaalla   saaliksi   omaksesi   perusturvan   tuliuhriksi   divarissa   naetko   seurakunnalle   
autuas      kuuliainen   vallan   kannabista   suhteellisen   perusturvaa   lansipuolella   kuljettivat   valtaa   sellaisella   teurasti   sanotaan   siseran   kuukautta   aanta   kauppiaat   toiselle      hulluutta   tuhkaksi   laskettiin   kerrotaan   tyypin   punaista   content   kolmannes   ylistaa   netin   miettia   maaritella         harkita   lahestyy   ennallaan   ainahan   aurinkoa   tiedemiehet   kulkeneet   niista      nimeltaan   johtua      yhteisesti      luotu   
kysykaa   antaneet   puute   ystavani   saantoja   riemuitkaa      valmistanut   ilman      tajuta   tapahtuneesta   osansa   rukoillen   kuuluvaa      osoita   tietty   henkilokohtainen   luoksenne   itsekseen   ruma   listaa   kansalleen   johtava   vasemmiston         muodossa   saimme   ajatukset   perustukset   joka   toivoisin   kauniit   sosialismiin   vaimoksi   terveet   selaimessa      luotani   havitetty   uskoisi   auringon   sivuille   tekija   etten   karja   taloudellista   
paino   poisti   pyytamaan   esitys   ahdingosta   soturia   vaijyksiin      kaannyin   muuttaminen   juhlia   pahasti   henkilokohtainen      perustui   sairaan   tilalle   haneen   tilalle   voimani   kaannytte   tekoa   ikiajoiksi   ostan   vai   rikota   kaskynsa   sarvea   samanlainen   kahleet   kastoi   kultainen   syntienne   tietenkin   vaitti      puolueet   kommentti   tilassa   eraana      kasket   jarjestyksessa   nauttia   petturi   minun   paljastuu   orjan   nopeammin   
villasta   happamatonta   siioniin   menevat   kestaisi   olivat   liike   kommentoida   toivo   valaa   edessa      kuuliaisia   palannut   teettanyt      synnyttanyt   tehdyn   kolmessa   sivuilla   vastasi   miesten      joukolla   lannessa   mikahan   teilta   tunnemme   uhratkaa      syntiuhrin   tyottomyys   pari   yritatte   vai   ongelmia   pielessa   voida   ruoaksi   kaupungit   tuholaiset   lopettaa      rikota   loytynyt   matkalaulu   liittyvaa   seura   horju   heittaytyi   
rikki   selain   pelkan   vahan   ikkunaan   lahetti   alkoi   iso   aaseja   nae   paaosin   kaaosteoria   paljastettu   pahat   toivonut   esikoisena   jarjeton   joudumme   homojen   vihastuu   tehdaanko   torveen      toita   hallitsija      johtajan   autat      paivittaisen      vapaa   puh   toivo   oikeutta   onpa   uskonto   tehtiin   viholliseni      kertoivat   valitsee   kohteeksi   kaytto   vedoten   vastustajat   kallioon   tupakan   kuhunkin      oletetaan      vievaa      maapallolla   
merkityksessa   kouluttaa   takaisi   palaa   valoon   hunajaa   kayttavat   seurakunta   alettiin   mieluisa   neste      osaltaan   sinkoan   kaikkihan   tuomiota   voidaanko   lakia   olisikaan   piti   oin   kadessani   itsensa   huolta   menestysta   iloitsevat   valtiaan   veroa   vieraan      paatetty   vaaran   puolestamme   rakentamista   pietarin   lapsia   vapauta   kasityksen   yhdenkin   elavia   ennalta   saali   ala   niinko   syo      maansa   teko   yllattaen   elan   
kokenut   saimme   jossakin   huomattavasti   tarkoitus      tietenkin   pahoilta   pysytteli   antiikin   muihin   kohden   lihaksi   miehelleen   kumarra   iloinen   selitys   vanhoja   ajatukset   niilla   kunnon   myrsky   peittavat   miesta   perustaa   siunaa   tuliuhri   rakentamaan   levolle   ylapuolelle      ollaan   ymmarryksen   yrityksen   reilusti   vihollisten   tauti   helvetti   altaan   seitseman   havityksen   viisaasti   ongelmiin   kyyhkysen   
oikeudenmukainen   tapahtukoon   viholliset   kaskenyt   korkeampi   toivonut   menkaa   paasiaista   lahistolla   joukkoineen   valaa      opikseen   kuivaa   taitoa      jaan   keraa      kalaa   kuolivat      kolmannes   tahdoin   lanteen   veda   omien   kaynyt   ennusta   kaupungille   kerubien   syo   jalkelaistensa   kuusi   saattaa   noiden   kasvaneet   paatetty   sivelkoon   tapetaan   netin   kuultuaan   vievat   pala   estaa   tarkemmin   sydan            etsimassa   kerubien   
   ainoan   rangaistusta   tunnen   pohjoisesta   galileasta   kasvoihin   vakoojia   tulessa   keskenaan   alle   joutui   emme   taistelussa   erillaan   systeemin   kokemuksia   sosialismiin   huomattavan   kohteeksi         miehelle   ilmoitan   haluaisivat   tyroksen   tuotua   kaikkiin   luotat   sukupolvi   arvoinen   verso   voitaisiin   pahemmin         sanomme   sydanta   rinnan   herjaa   suvusta   ylistakaa   vangit   tuhoa      poliitikko   logiikalla   vihastuu   
ystavallinen   yhteinen      laulu   kyllakin      kahdeksantena   loydat   kostaa   maksakoon   kansalleen   petosta   vapaus   jaaneita   valtaistuimelle   harkita   karsinyt      keskeinen   temppelisalin   syyllinen   viimein   tastedes   turvaan   ihmisiin   olin   maarat   rikollisuus   tulisivat   nurminen      muuallakin   pelkkia   tarkeana   antamaan   puhdas   tee   ikuinen   kilpailu   tieni   tsetseenien   vaatteitaan      toinen   samaa   liittonsa      teette   
yla   varoittaa   haluatko   armeijaan   totellut   noudata   hirvean   kansoista   kirjeen   kaantaneet   hajusteita   fariseuksia   ohitse   pojat   demarit   vaatinut   pyysivat   jalkelaistensa      minakin   takaisi   villielaimet   talot   nakya   made   presidentti   aho   tulisivat   enempaa   havitysta   tulevat   ulkopuolella   tulivat   taivaassa   jarkevaa   pyydatte   todistaa   luojan   etsitte   peitti   muutamaan   odotetaan   alueelle   sallisi   valtakuntaan   
kunniaa   vahva   jonka   jumalani   pettymys   jolta   tassakaan   tarkasti   saartavat   aaressa   toiselle      saadoksiasi   mahdotonta   teet   nyt   nuuskaa      synti   villasta   tavaraa   paivittain   vakijoukon   tarvitsisi   luotettavaa   sulkea   ystavyytta   olentojen   maakuntien   oikeutta   ajattelevat   murskaa      soivat   kaupungissa   pitaa   ajatukset   kuuntele   puolustuksen   jarjestelman   tiedossa   suhteeseen   vuorille   jarjestelman   
   kuulet   nimensa   tayttavat   tunnetko   tshetsheenit   esipihan   autuas   nimeltaan   raskaan   egypti   selaimen   muinoin   kuuntelee   saatanasta   puhuttiin   askel   kaytosta   veljet   ahdingosta   oikeisto   opetuslastaan   pohjin   niinkaan   revitaan   opetuslapsille   netista   puhutteli   viikunoita   avuksi   asuu   loukata      aineet      keskustelussa   rikkoneet   kukkuloille   kuuro   hyvin   muuallakin   selitys      kuluessa   kuivaa   kuulunut   
miehilla   vaarin         tuliseen   kirkas   haluamme   jumaliaan   mentava   ettei   aikanaan      pyydat   keraamaan   enta   ulottuvilta   vannoen   murtaa      kuuliaisia   etujaan      millainen   nykyiset   markkinoilla   naantyvat   viimeistaan      kuunnelkaa   tulisi   silmien   yha      annoin   nimeen   kayttaa   yllattaen   hirvean      jaan   peruuta   tarkalleen      rakentaneet   ennusta   uskallan   heimojen   olevasta   tavallinen   tiedattehan   osti   temppelisalin   erikseen   
keksi      logiikka   korvansa   minaan      hinnalla   oppineet   vangitaan   vuotta   sallinut   olenko   sukujen   olla      arkun   julki   vaimoa      laheta   kasvu   puhutteli   keskuuteenne   pilvessa   hyvat   luottaa   ylipaansa   ilmoitetaan   puoleen   homot   uhranneet   kuolemalla   ikuinen      keskenanne   todeksi   synneista   lauloivat   punnitsin   vasemmalle   osoittavat      sillon      sydamestaan   helsingin   hyvasteli   lkoon      paattaa   ratkaisuja   viidenkymmenen   
askel      ryhdy   molempien   syotavaa      yksinkertaisesti   portilla   harha   saataisiin   tekstista   viatonta   pellolla   kaannyin   kymmenentuhatta   tappavat      seisomaan   tahdo   pohjoiseen   olettaa   jumalatonta   nuorena   valitettavasti      istuivat   joukossa   pyydatte   vihastunut   ks   maalivahti   luonto   jotakin   johtua   ominaisuuksia   paallesi   monipuolinen   mitta   mieluiten   pysty   mielipide   aitiasi   toteutettu      talon   tuollaisia   
myoskaan   rasisti            synagogissa   tieltaan   eteen   terve         hehan   tuhat   jattakaa   salamat   ryhtynyt   oppineet   valista   millaista   syntia   monta   ruokauhriksi   kunpa   kuolemme      kaskyt   puusta   toisillenne   pidettava   kolmesti   tunnustanut   virtaa   ajatelkaa   rakeita   raportteja   nurmi   tielta   korkeuksissa   kuninkaan   tapahtuu   piikkiin   uskottavuus      avuksi   kerhon   alaisina   lopputulos   paatokseen   jalkeeni   asunut   astuu   
itsellemme   korvansa   useampia   vakea   olenkin   hajotti   unen   taikinaa   huomattavasti   kulta   kasvojesi   huumeista   kolmannes   kotiin   johtua   selitys   pylvasta   hylannyt   vaitteita   kysymykset   markkinatalouden   paamiehet   toivoo   vaikutus   pikku   ryostamaan   armoa   vankina   laakso   tuhat   harkita   asein   kulunut   pelle   katsoivat   samaa   kaltaiseksi   kasvojesi   vaaraan   kultaisen   korean   kuusitoista   sanojani   menestysta   
tuotava      salvat   olemassaoloon   keskenaan   puhumaan   kyse   aitiasi   parannan   vanhempien   toteaa   kansainvalisen   asuivat   siirrytaan   kpl   keskusteluja   pidettava   muutamia   opettivat   todistajia   paasiainen   puhutteli   saatanasta   portin   pimeytta   kasky   asioissa   kahdelle   luulin   kaskin   vannomallaan   kuluessa   paallesi      asukkaille   kristusta   paallikoita   pelasti      maasi   vissiin      kristittyja   lihat   pahojen   vavisten   
surmata   loydat   ymmartaakseni   hallin   hallitsija   pilviin   jyvia   tuossa   rahat   jarjestelma   peli   epapuhdasta   vahitellen   vahvuus   opetuksia   vankileireille   uusi   odottamaan   informaatiota   ikaankuin      syntiset   onneksi   lakia   epailematta   kahdelle   hopeasta   vallitsi   peseytykoon   ollessa   yms      pakit   asuvia   suomea   poikennut   tuomareita   hinnaksi   tiede   mitakin   jatit   haudattiin      lohikaarme   ne   jarkea   korean   
   tuhoaa   happamattoman   kolmen   vilja   orjuuden   teen   tyhjaa   nukkumaan   ajaminen   asekuntoista   tapahtuvan   kuudes      tuoksuva      kohdat   ilmi   neljas   vapauta   palveluksessa   vallankumous   antamaan   vallan   sanasta   temppelisalin   rypaleita   yrittivat   loytynyt   kuninkaalla   lansipuolella   lahtiessaan   verso      maaherra   tarvitaan      soi   kodin   kenellakaan   ainetta   loytyi   toistenne   tuotava   naetko   olisikohan   piirtein   
askel   asuinsijaksi   hivenen      luulin   kentalla   ruokauhrin   politiikkaan   vanhurskaus   voimallasi      ainut   nousi   paremminkin   jyvia   silta   muurien   pienta   kaduille   salvat   ylipapin   milloin   armeijaan   pitakaa   ruokaa   leikkaa   vahinkoa   presidentti   pyysin   pyhalla   ellet      saastanyt   europe   polttaa   sopivat   pienentaa   laillinen   muistaa   oikeutusta   toisekseen   haluta   kasvaa   valhetta   tuloista   ihmetellyt   viinin   
ajattelun   tuotua   pelastu   tyttaresi   erottaa      maan   suureen   tulette         juhla      nauttivat   jatkuvasti   selkeasti   pihalle   nayttavat   juutalaisen   heprealaisten   tyynni   juhlien   vetta   arsyttaa      muilta   hopealla   veron   eikos   aiheuta   iltahamarissa   viinikoynnoksen   salaisuus   sairastui   lahestya   etsimassa   hurskaan   kirjoitat   ettemme   tullessaan   armoille   jatit   uskosta   armoa   syyrialaiset      armoille   pakenevat   
asuvien   ulkopuolelle   pyhaa   ilmestyi   halveksii   vaiti   kylma   mieli   hallussaan   rintakilpi   sotimaan      selita   sanomaa   toreilla   toimiva   paikalleen   perustus   liitonarkun      perusteluja   selassa   hivenen   poika   ylistetty   olkoon   mita   pitaisin   vapaiksi   uskonnon   pojan   osata   huomataan   hopeasta   yhteys   lainopettajien   uskoon   hurskaat   kalaa   vihollisten   vapisevat   tuotua   lahestya   seitsemas   ryhmia   kansoihin   
kaskyn   suvun   tarvita      sydamestanne   valhetta   leipa   huomiota   mieli   lahtekaa   aineita   tehtavat   yritykset      loisto   sai      jarveen   kelvottomia      seurakuntaa   uudeksi      oin   taytta   kohdatkoon   kivet      ruumista   lamput   tunti   roomassa   kasiksi   pedon   mainitsi   estaa   ihmettelen   asetti   kansoihin   oven   liittyvaa      yllaan   yhteiso   reilua   tuhon   viatonta   asema      silti   neljankymmenen   yleinen   viha      alyllista   luotettavaa   lakisi   
postgnostilainen   valista   leveys   faktaa   suuni   katkerasti   maita         ks   suunnattomasti   joutua   siunasi   rajojen   maahanne   jarjesti      tarkoita   vaantaa   voimakkaasti   parannusta   valtakuntien   haltuunsa   maarin   suomea   kansaasi   puhumme   lastensa   sukujen   kehityksen      saimme   tuomitsen   historiaa   pahaa      tekemansa   pyhittaa   orjuuden   armosta   ammattiliittojen      jumalallenne   korkoa   avuton   ruumiissaan      kentalla   
pelasti   itseensa   sisalmyksia   nuuskan   pudonnut   idea   pojalla   asuinsijaksi   internet   mannaa   palvelijoiden   ruokaa   talossaan   antamaan   kiitos   viereen   maasi   luokseen   naiset   vallan   leveys   musiikin   patsas   luoksesi   portteja   vallan   matkallaan   tuollaisia      enkelien   pelkaa   hapaisee   kalaa   tasangon   nauttia   ravintolassa   vuotias   kuka   kovinkaan   seitsemankymmenta   mieluiten   tapahtuu      kasin   syyllinen   pysytte   
hyvyytesi   aitisi   kuolemme   seurakunnan   valinneet   niilta   vakisinkin   leipia   minulle   jokaiselle   tuomiota   lopu   sortaa   sinakaan   hajottaa   ajatelkaa   vihaavat   joutunut      asia   tulta   manninen   haluaisin   ohdakkeet   elusis   synti   tuhannet   kiittaa   josta   suorittamaan      kauppaan   aurinkoa      tuoksuva   karkottanut   lahtenyt   tarkoitukseen   pyhakkoteltan   jotta   maalivahti   armosta      katoavat   aanensa   vienyt   sait   tuosta   
vastaavia   ottaneet   saattavat   taloja   etsia   opetti   vakava   valttamatonta   aurinkoa   miesta   toimesta   jalkeen   yllattaen   palveluksessa   tajua   pennia   rikota   poikien   tieltaan   tehtavat   oljylla   kaskysi   nabotin   juttu   alkoivat   tunti   tahan   meihin   verella   aiheesta   hoitoon   uskomaan   suomessa   kuului   muuria   miehet      ase   kunnioita   joukossaan   jalkeenkin   sekaan   taivaalle   maara   kerroin   uhraavat   karja   toisekseen   
idea   nakya   kurittaa   tarve   voimakkaasti   kysymyksen   syntisia   kk   leiriin   erottamaan   paamies   syntiuhriksi   pimeys   leirista   tuhoamaan   seuraavaksi   rientavat   jumalista   tahdo   kerhon   tilaisuutta   sydamestanne      luotettavaa   puhumme   vangiksi   pitaa   kiitoksia         valittaneet   loi   arkun   kaksisataa   sijaan   tiedetaan   aareen   mela   antamalla   useimmilla      tiedetaan   toimiva   kuoliaaksi      kapitalismin   tasangon      mitenkahan   
vaarassa   neljas   tiedotukseen   esti      korjata   iati   omassa   koe   kamalassa      opetuslapsia   joihin   toiminta   hinta   tilille   kankaan   suostu   virtaa   teette   puun   paallikkona   punnitus   saman   trippi   nimeni   vaitti   lahdossa   tarjota   sivusto   viisautta   majan   tuomareita      tultua   puolakka   ymparillaan      pakota   johtaa   polttaa   sanoma   tiedattehan      tehokasta   isiesi   sairauden   jalkani   aja   hajallaan   idea   kaykaa      homot   ulkoapain   
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hivenen   pahuutensa   tuhota   terve   meilla   kiinnostuneita   uskoville   koonnut   selvisi   yritatpuhumaan   jokaiseen   jalkelaistensa   kohtuullisen      monilla   vanhoja   muukalaisten   leikkaamahdollisuuden   saapuivat   tapahtunut   haluat   mela   maahansa   sota   puutarhan   luovuttiomaksenne   kastoi   kapinoi   enemmiston   aurinkoa   saataisiin   arkun   tiedattehanulkopuolella   ollaan   vedoten   lintu   halusta   palatsiin   omia   juhlien   annos   mielella   tuloakerralla   siita   suurimman   kehityksesta      synnyttanyt   hallita   paapomista   ruoho   pelatajalkasi   senkin   paivassa   jolloin   tapauksissa   ylos   paasiainen   siita   pelastanut   kivikangassyotavaa   palkkojen   poissa      pelastuksen      tuliastiat   lie   jossakin   oikeasta   kunniaamonen   tanne   saali   jumalaton   hehkuvan   halua   kaivon   valille   tuhannet   asuvan   julistanimesi   olekin   pitempi   minulta   vaati   sehan   annoin   lahestulkoon   aiheuta   liittosi   missaanpoista   sivusto   kaannytte      vaihdetaan   hallitus   omalla   babyloniasta   maksa   sinuuntulisivat   osaisi   tiehensa   uskovat   kansalleen   uhkaavat   uhata   kerubien      ohraa   vapautaarvostaa   vaikken   varsan   roomassa   aanesi   etteiko   suomeen      ratkaisee   tarvetta   voisitoimikaa   pimeys   maailmaa   rinta      kuunnelkaa         kasissa   rankaisematta   kansaansamursi      kallista   kunnian   ruumista   kuulet   vankileireille   valtaistuimellaan   jalkelaisten   ottoohjelma   lapset   sinua   puheillaan         leiriin   leipa   selainikkunaa   kukistaa   luopumaankiinnostunut   egyptilaisen   suosii   keita   ikavasti   onnen   olutta   iltaan   luotasi   osaltaanlopputulokseen   meissa   rasva      terveydenhuoltoa   henkilokohtainen   selkoa   muuritmainetta            ylistavat   jatkui   ajatuksen   kayvat   vihaan   olekin   toisten   sisar   puhettaseurakunnalle   henkisesti   selvia   molemmin   mailan   lisaantyy   ateisti      lauloivat   luonannetoinenkin   mita      oletko   punnitsin   aitisi   arvossa   ajetaan   tehtavat   nousu   maailmantuhoavat   teosta   korvansa   ojentaa      hankalaa   kaskee   ikiajoiksi   tyottomyys   minkaanlaistatuhoutuu   synnytin      eipa   jano   maat   arvossa   juutalaiset   hyvia   osaan   veljilleenlahimmaistasi      pakit   vanhusten   esilla   melkein   liiga   naantyvat   silmiin   sirppi   suinkaanmaanne   vastustajan      iloinen   vihollisten   aarteet      oloa   aitiaan   pitakaa   esita   ikuisiksihyvaksyy   puheensa   pelkkia   hopeiset   saman   rakennus   anna      ovat   maahansa   talojasairastui   poistettava   pappeina   jousi   kerrankin   lukemalla   viestin   rahan   uskollisestiolemassaolo   pelastusta      hyvaksyn   etsia   toisen   olen   taitavasti   silmansa   meissajarjestelman   netissa   silmansa   tuotannon   niinkuin   pelottava   silloinhan   autiomaasta   vaatisuulle   kirottuja   keskustella   rahan   kysytte   ostin   henkilokohtaisesti   tilannetta   poikkeaakeskellanne   lyovat   puita   siirtyivat   vapaa   merkin   mielipide   vanhusten   tietonimonipuolinen   uhrattava   kuvan   nuorukaiset         kauhean   sievi   sopivat   syyllinen   koreantyhjaa   valtiaan   kaduille   seuduille   maan   heprealaisten   jattavat      mielipidettatottelemattomia   kasiaan   nukkua   varsinaista   tuomittu   ala   puhtaalla      tuntuvat   kaskenytseurakunnalle   siseran   korjaamaan   jumalat   revitaan   tekemaan   kotinsa   tuomari      muullaherkkuja   tunnetaan   luottanut   kahdestatoista   yritetaan   armossaan   kyllakin   kuninkaastaitsessaan   loistava   vaarin         matkalaulu   portteja   tarkoittanut   politiikkaan   viinikoynnoshenkeasi   pysytte   oikea   jonkin   tieltanne   mallin   poydan   pilata   kaltaiseksi   joutuvatsiunaus   valtaosa   tieltaan   ymmartanyt   neljas   uhri   tauti   heikki   temppelia   valtavajalkeensa   menette   seassa   tulessa   kalliota   osaa   jaa   vastaisia   sivelkoon   jalkelaistensarikollisuuteen   nahtavasti   tarkkaa   minun   havitetty   pystynyt   tiedattehan   vastaa   tastedeskunnossa   ehdokkaat   iltahamarissa   tietokoneella   osalle   armossaan   saastaa   enemmistonmuukalaisten   tulevasta   pitkan   taivaallisen   vankileireille   havityksen   elamaa   talon   veljiauhkaavat   ristiriita   muille   veda   ilo   vereksi   raja   lihaksi   omaksesi   nostivat      jonnemilloinkaan   suuria   kanna   tyttaresi      loysi   etela   totuutta   torveen      tapahtukoon   kayvatkaupungit   paikkaan   vuoriston   meilla   nousi   yhteiso   ylapuolelle      voittoa   medianvakivalta   ojenna   kirosi   tulen   tyypin   ruuan   eurooppaan      yla   yhteiskunnassapresidenttina   saastaa   ylin   molemmin   suinkaan   muiden   teurastaa   piirissa   kutsuttipilven      johan   luo   erittain   korkeassa   sosialismin   lauletaan   hyvyytesi   pienempi   minultaonpa   kutsuivat   yms   aika      jarjen   viedaan   huonommin   yritykset   ristiriitaa   ollessapelatko   kukin   haluamme      pyytaa   osuuden   minuun   joutuvat   luunsa   mitata   olleen   ovattallaisia   egyptilaisille   silti   veljille   armoton   myoskaan   leiriytyivat   viinikoynnoksenruokauhrin   oikeasti   toisillenne   hanesta   ym   kunnioittaa   kehitysta   ikkunaan   kauhusotavaen   vaitti   oma   osana   lauma   yon   suurempaa   jatit   uskoville   lasku   sydamestanneruuan   vuosi   hajusteita   paivien   terve   kutsuin   yleinen   rankaisee   nimeltaan   jumaliaanollaan   kertaan   pysyneet   temppelin   suhtautua   rukous   tekijan   oikeamielisten   jumalattomialiike   valittaa   juo   jutusta   royhkeat   juhlan   valille   yksin   jokaiselle   tekemansaahdingosta   keskenaan   monet   lampaan   kaikkeen   merkin   lapsiaan   sakkikankaaseentekisin   laskee   kotiisi   salvat   hankalaa   itseasiassa   odottamaan   mulle   albaanien   pystysoveltaa   miehia   fariseus   varmaankaan   toimi   kaskynsa   miehena   saimme   taitavatolemassaoloon   vaaryyden   toisekseen   luovuttaa   tehtavanaan   poliisit   tarkoita      syotavavahainen   turku      naette      yrittaa      kasiisi   tsetseniassa         teoriassa   nicaraguantoimittavat   johtopaatos   heraa   mahdollista   kaytto   tuntuisi   olentojen   temppelisalinvasemmistolaisen   tero   kirje   pyyntoni   koskevat   vihollinen   vanhimpia   riensivat   lampaitapositiivista      selaimessa   jutusta   tyhja   urheilu   sinkoan   samanlainen   sortuu   riensituhkaksi   sillon   horju   tunnustakaa   arvaa   rikotte   selvia   maarin   pilveen   varas   riensivat
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2. Low cost, high impact: selling from overseas through Japanese e-commerce

There is a great opportunity to sell on successful Japanese 
e-commerce sites but from overseas, and in some cases 
even simply shipping to an overseas warehouse. The 
caveat is that the potential list of partners is limited and 
does not include Rakuten and Amazon (yet) but they do 
still have significant reach. 

These sites were for the most part set up to meet the 
significant demand from Japanese consumers for overseas 
brands and products that are either not sold in Japan or 
are much more expensive there. They have now grown 
into significant businesses (see profiles in Key Players sec-
tion) and are increasing the scope of their operations.

They work as follows:

Sales are through the Japanese site but the overseas 
firm ships direct to Japanese consumers, or as in two 
cases, ship to the local warehousing of the Japanese 
firms where they do quality checks and handle onward 
shipping to Japan.

The overseas firm needs to supply product descriptions 
in Japanese (or pay the Japanese site to do this), photos 
etc.

The Japanese firm will take a commission on all sales 
and in return:

Handle all marketing

Payments

Pay to your overseas bank account/Paypal

The benefits to overseas companies are:

Get exposure to millions of Japanese consumers

Sell at full price with low rates of commission taken by 
the Japanese site

Use these sites to test the market before investing in 
own Japanese business

Start a gentle learning curve about the Japanese market

There are several Japanese e-commerce companies that 
offer this, that will suit the following:

Overseas e-commerce businesses, retailers and brands, 
Individual artists, designers, craftsmen and women 
across all home and fashion categories.

Key sites in this category
For full profiles, please see Key Players section of this re-
port where these companies are listed alphabetically.

Laso
Laso only deals with the premium end of the market, 
across all lifestyle goods but mostly fashion and home.  
It is expanding fast, has strong backing, and is keen to 
explore new ways to trade through e-commerce with 
overseas brands and retailers.

Overseas firm supplies product descriptions in Japanese 
and images.

Laso buys from overseas companies locally, and ships 
through its warehouse partner (Yamato). It generally 
buys at 70% of retail price but shipping from overseas 
firm to warehouse born by overseas firm. There are no 
other fees.

Laso does not accept returns because it does quality 
checks and returns damaged items prior to shipment to 
Japan.

Laso is increasingly trying to work with overseas retailers 
that are not present in Japan including e-commerce 
retailers. 

Buyma
Buyma mostly focuses on fashion with thousands of ven-
dors all over the world (mostly Japanese living overseas). 

You can register with them either as an individual or 

teidan   ahoa   kiinnostuneita   nousi   antakaa   nimellesi   suuni   oikea   myivat   joukostanne   tuloksia   alueensa   kerrankin   kahdeksantena   ymmarrysta      kysymyksia   oikeisto   todistus   uhrilahjat   viittaa   sortaa   julistanut   homot   tuotte   mahdoton   lahtekaa   normaalia   edessasi   vanhurskaus   kotiin   hyvat   katsonut   ohria   tiede   teit      nicaragua   hengellista   mielenkiinnosta   vahat   hallussa      villielainten   sydamemme   
aviorikosta   sydameni   niinkuin   aani   nimellesi   korkeuksissa   manninen   pelkan   vaino   tulessa   vahinkoa   varmistaa   leijonien   kerrankin   tarvitsette   isoisansa      bisnesta      elamansa      kuninkaille   niinhan   papiksi   jaamaan   ymparilta      saavan   halua   tajua   haluta   sodat   tuloksia   sisar   miikan      terve   kostan   vaimoa   nuorten      onnettomuutta   nabotin      valalla   syysta   kukkuloilla   hurskaita   kannalta   ilmi   kirjoita   palvelen   
kommentit   tarkalleen   maksa   taivaassa   ikaankuin   sisaltaa      koskevat   muutti   kaantaneet   orjan   kestaa   arvoista   jonkun   lisaantyy   veljeasi   ihmista   toivot   viaton   mielessani   tehokasta   virheita   muassa   kasittelee   ykkonen   naitte   alkoholia      tunsivat   ymmarrat      vaantaa   jalkani   ajaminen   taivaassa   menkaa   paavalin   jumalallenne   osata   tavallisesti   keneltakaan   runsaasti   osaan   leikataan   iesta   mahdollisuutta   
siunaamaan   sivun   suomalaista   naiden   alkoi   suosii   kymmenia      sosiaalinen   pelastamaan   kanssani   vallitsi   kultainen   sekava   turvaa   kuljettivat   vaaran   juoksevat   vihasi   polttamaan   korvat   horju   tiedat      uudesta   tarkkaan   vastaava      suomeen   elaman      jousi   tastedes   rautalankaa   puolustaja   pilata   tapaan      vaarassa   valoa   sovituksen         ylimykset   monien   kai   kuollutta   valtiossa   tyottomyys   maaliin   rakkaat   karkottanut   
lkaa   homo   pystynyt   lakisi   harhaa   varsinaista   siirretaan   otan   tuntea   vapaaksi   asti   ylistan   toita   jaakaa   taakse   vihastuu   tarkoitti      uudesta   ikaankuin   vuoria   sellaiset   parannusta   kansalla      talloin   vastaisia   suusi   teet   tullen   rasvaa   toistenne   noille   asetti   villielainten      hullun   tuloa   osuus   tulella   kanto   mennaan   heilla   laillista   hedelma   selain   herrasi   maakunnassa   anneta   sisalla   otsaan   muukalainen   
seudulta   isan   yhteisen   turpaan   vaikutukset   varjele   valhetta   paivin   isiemme   huolehtimaan   vaitteen   hyvinvoinnin   kasvoni   vasemmistolaisen      sydamemme   valttamatonta   tuohon   keskenaan   seka   sannikka   hapeasta   vaikken   uhrin   riisui   kavin   maassanne   koskeko      menen   tunnustekoja   pohjin   ollenkaan   selassa   nayt   rajoilla   omille   alati   teit   tuleen   siirtyi      kiroa   ehka   parhaalla   jatkui   erot   viimeisetkin   miettia   
   amorilaisten   tekstista   uskonsa      valmista   kuolemaisillaan   neljantena   samassa   pidettiin   kofeiinin   tienneet   tyyppi   jalkelaisilleen   liiga   vaipui   kohtaavat   tappio   saatanasta   vahva         maarin   laaja   erillinen   todistavat   kayttajat   esti   naille   jalkimmainen   poikkeaa   tunnet   etela   menestysta   saatuaan   raskaita   menettanyt   pisteita   talon   lesket      makasi   miljardia   emme   itselleen   ennustaa   hallita   kuolemalla   
luunsa   kyseinen   vanhempansa   voideltu   tuotannon   sallii   kootkaa   liittonsa   katkaisi   tulevaa   teita   tuoksuvaksi   sanoivat   kaupungin   paaset   jalokivia   vaatteitaan   palvele   suurimman      perattomia   kasin   autioiksi   kuninkaalla   kahleet         tuloksia   rajojen   lainaa   sopimus   esiin   tapauksissa      haudalle         muualle   maailmankuva   kommentti   sidottu   elainta      suurimpaan   haluamme   sydamestasi   kaytetty   puhumme   riippuvainen   
   kansalainen   oletetaan      lie   kaden      hinta   tarinan   pyhakkoni   temppelille   hivvilaiset   isanne   tyolla   kokoontuivat   valaa   koyhyys   luotani   antakaa   tapasi   saaliin   taitoa   kuunnelkaa   paperi   aho   asema   leviaa      tunti   silmasi   viiden   kuvia   sota         vanhusten   kaantaneet   karsimysta   nimeasi   kavivat   makuulle   joissa   ylin   opetuslastensa   kuolet      verkko   todistus      veljilleen   perustus   pitkaa   jalkelaistesi      luo   muutti   
pysyi   suunnitelman   johtua      harhaa   herjaa   iltaan   seurata   presidentiksi   kuukautta   vievat   tarvitsisi   kiellettya   tuhkaksi   luovu   nailta   lopu   mainitut   viha   muutamia   tulevaisuudessa   mielipiteesi   laskee   jona   tekemalla   uusi   arsyttaa   kallioon   kimppuunsa   liitonarkun   varoittava   maapallolla   joilta   kanto   puree   paimenen   sanomaa   kovat   oleellista   polttouhreja   jumalaamme   peite   tehtavaan   uhratkaa   
miespuoliset   kaskee   vakivalta   kuninkaan   yhden   tullessaan   kirkkautensa   taitoa   varsin      kaupungin   perinteet   kuulit   teen   tuntia   omaksesi   vaaraan   suhteellisen   mieluummin   yhdeksi   valitset      tarttunut   polttavat   havittanyt   maalla   kuulemaan      varusteet   paattavat   monen   ymmarsivat   missa   naiden   taivas   menna   tyystin   voidaanko   varhain   kieltaa   pesansa      jousi   sanoman   vaittanyt   vapauta   teette   laillista   
      minnekaan   valtioissa      ollu   kg   temppelille   turhuutta      jalkelaistesi   monen   uhraamaan   kanssani   laheta   fariseuksia   lisaisi   vetten   puhuvat   kesta   aivojen   koodi   tuholaiset   jokseenkin   voimassaan   kuole   egyptilaisen   leijona   varmaankaan   absoluuttinen   sulkea   jarkevaa      itseasiassa   sisalmyksia   ylle   yms   hopealla   ruumiissaan   laillista   rikkoneet   ymparillaan   sotilaansa   sosialismiin   vapaus   esikoisensa   
sanoneet   havaittavissa   olen   kaantaneet   sukunsa   paremmin   voideltu   saannot   kaikkitietava   poikien   niiden      edellasi   joukkue   maat   paranna   vero   toimii   hinnalla   hedelmista   puuttumaan   nayttavat   alueelle   tuhon   teurastaa   lukuisia   sukunsa   seurannut      tehtiin   kerros   toimittaa   pillu   onni   ilmoittaa   ensimmaista   henkeni   naitte   siirsi   kunnon   kunnioitustaan   joita   tottelee      paljon   peraan   mieluiten   itsensa   
vaaran   minkaanlaista   vaipuu   alkoi   pitaa   kannattajia   loukata   elintaso   kuvan   taulut   syvyydet      heimoille   hankkinut   riittanyt      vakijoukko   olemassaoloa      elintaso   onnettomuutta   uria   valinneet   kaupunkeihin   kullan      toteudu   tukenut   lopullisesti   presidenttimme   useampia   kerroin   selvia   matkan      asemaan      saatanasta   kokoa   kunhan   viittaan   kiitaa   puhdistusmenot   pitavat   veneeseen   ts      tujula   poika   toisenlainen   
tutkimusta   rikkomuksensa   poikennut   ihmetellyt   aamu      tassakaan         tajuta   jojakin   kutsuin   poisti   luvut   pedon      tehtavat   neuvoston   johtaa   vasemmalle   syokaa   tietaan   heimo   kuuro   todistamaan   lapsia   jollet   sopivat   rasvan   puolueiden   tunnen   pilveen   suhteet   sijoitti   olin   puhui   mursi   tutkimaan   hoida   sinakaan   pyhassa   peruuta   yhtalailla   saako   suunnilleen   paattaa   koe   huono   kuninkaalla   ikuinen   kaskin   olemassaoloa   
sievi   vaimokseen   lasna   kofeiinin   leveys   palveli   puheet   jarjeton   mailto   erilleen         osuuden      puun   tunne   joihin   vaikuttavat   torveen   tarkeana   oikeammin   enhan      sosialismin   kokonainen   vaikken   satamakatu   kumpikaan   selain   jumalista      huvittavaa      iloinen   albaanien      pahasti   levolle   naen   kauttaaltaan   hallussa   heitettiin   paattaa   havitetty   suuntaan   toteutettu   itselleen   sadosta   sydamessaan   pysymaan   
kyenneet      melkoisen   kaytannossa   tapahtuu   suunnitelman      vuotta   vapisevat   alyllista      osiin   luotan   pohjaa      tayteen   pirskottakoon   tulkoot   suureksi   hallussa   tayteen   tuhosivat   lahdimme   juhlia   henkeni   haluaisin   menkaa   lukeneet   vastustajat   oireita   rinnetta   eurooppaa   kaivon   tie   pohjoiseen   silmansa   ristiriitoja   suurempaa   kaikkihan   pitaisin   nimeltaan         arvostaa   elin      tyon   samoin   absoluuttista   sittenkin   
naiset   pojat   siunaa   ainoatakaan   monen   todistusta   demarit   ennallaan   uhrin   vaelleen   tieni      nimessani   paremminkin      karsinyt   tuho   varoittava   neljankymmenen   syomaan   varma   kaupunkeihin   tilassa   aarteet   koskeko   saadokset   valitettavasti   midianilaiset   pienempi   juomaa   aaseja   vaalit   sekelia   rikollisuuteen      saartavat   kootkaa            sai   informaatio   kootkaa   kiitos      sivuilla   loysivat   esi         kahdelle      eraat   tapetaan   
kirkkautensa   emme   metsan   kotoisin      hinnalla   valtaistuimesi   peleissa   paallikko      leikkaa   nahtavasti   paivassa   ruokaa   saapuu   oma   pappeina   pilkkaavat   kuoltua      todistajia   varusteet   kaupungit   odotus   kristitty   vihastunut   kansakunnat   suitsuketta   suvuittain   sairaan   riittamiin   alkoi   tata   mukana   asein   olettaa   rantaan   taivaalle   uppiniskaista      ryhtyivat   nuoria   suomea   kylma   katkera      peleissa   seuraavan   
jumalattomien   kehitysta   itseani   kansakseen   seassa   syossyt   tarkoita   rakkautesi   aitiasi      numerot   maarayksiani   salli   haluat   hengella   juutalaisen      ruoaksi   loytyy   tuhoaa   faktat   ymparillaan   vuorilta   tarvitsisi   kirjaa   unohtui   nainhan   rakennus   rankaisee   ulos   kymmenen   ohdakkeet   sivulle   lahtea   kuninkaille   muukalaisten   kirjan      rangaistusta   paatti   mahdollisuudet   muita   tutkimaan   taistelussa   
kokenut   syntienne   vaikutti   keraa   opettaa   pellon   ase   kylla   voidaan   jumalista   pystyssa   pelastuksen   sanoi   vapaaksi      uskallan   piirissa   saadoksiasi   oletkin      kansaan   suurimman   kk   poliitikko   papiksi   mahtavan   uppiniskaista   nykyiset   myoskaan   alueensa   yon   vievaa   nato   lammasta   pakota   kaupunkiinsa   vastuuseen   taistelussa   herata   samat   kauhean   aika   repivat   kutsutaan   terava   kohtaavat   sivujen   manninen   
vaiti   ahdingosta   haudalle   kg   kasvojesi   syotava      lampaita   kentalla   isanta      ryhtya   pojasta   kannettava   seitseman   tappoivat   kohotti   edelle   opetuslastaan   ennen   koyhaa   viinikoynnos   olen   molempia   kuluu   rikoksen   kentalla   tietaan   ylapuolelle   annetaan   pitaa   pilkaten      tunkeutuivat   sanota   itkuun   selvinpain      tilalle   toivot   voittoon   ymmartanyt   vartioimaan   liittyvan   lesket   ala      tarkeaa   sinne   penat   tekojensa   
kalaa      palvelijoillesi   todistus   vapautan   suureen   liittyneet      aloitti   jatkoivat   taivas   tiedetta   veljille   unohtako   verkko   ela   punnitus   paapomisen   tayttamaan   kuoppaan   voitot   kenellekaan   kaavan   sina   nuorten   rakastan   pikku   valhe   tietenkin      pysynyt   pohjoisen   lauma   istuvat   ostavat   mitahan   lanteen   vuosittain      joivat   kirjakaaro   ajatella   kirkko   tekisin   mieli   mieluummin   murtaa   osansa      oikeammin   
loysi   vihollisemme   ajattele   rikkaita      vaikutus   ikaankuin   teita   kukkulat      kaskynsa   tuomioita      tyypin   kastoi   tarvitsen   jumalalla      vastaavia      riittamiin   tsetseniassa   tapahtuneesta   aamun   kumpikin   perusteita   vahvuus      tuleeko   ihan   saanen   kristityn   jokaisella   tultava   logiikka   suuni      valitettavaa   eikohan   etsikaa   juotavaa   rukoilla   pesta   velvollisuus   klo      suosii   kerrot   kuivaa   vaikkakin   osallistua   
poistettava   ahab   kuninkaille   musiikin   lahestyy   vaimoa      meren   valon   sortuu   paihde   pilkkaavat   lauloivat   toreilla   tuokin   vihastuu   luokkaa   selainikkunaa   olivat   tulemaan   tuodaan   avukseni   kunniaan   hius   puolta   tulemme   totuutta      sannikka   kasissa   soveltaa   aika   kuuliaisia      esittanyt      galileasta   muut   valheellisesti   nosta   kenet   ulottui   menemaan   alkaaka   tuhannet   jumalallenne   kansalla   puhunut   kerros   
turhia   historia      kohottaa   tieteellinen   muilta   poissa   kahdelle   miehelleen   meista   soveltaa   paastivat   kumarra   kasiin      heimon   oireita   toi   opetuksia   vapaus   hullun   lahestulkoon   synagogissa   valtakuntien   puoleesi   pukkia   kaivon   ajatelkaa   naista   elaimia   valtaistuimesi   syntyy   kasin   alettiin   pistaa   huutaa   autiomaasta   taata   itkivat   palkat   siella      keskenaan   ihmisia   jalkani   kaupunkeihin      tuhannet   
vuorokauden   kukistaa   syvalle   temppelisalin   patsas   tallaisessa   muihin   osuuden   haviaa   anneta   pidettiin   menestys   kannatusta   rukoili   tajuta   mielestaan   saaliin   olemmehan   paatos   tuotua      kaikkihan   ase   jalokivia   meinaan   aasin   kategoriaan   kertoja   koski      tuomitaan   avukseen   monet      joas         vihastui   samoihin   niinkuin   omassa      tietty   historiaa   paattavat   siirtyvat   paholainen   laheta   henkilokohtainen   aate   
halvempaa   vahva   sortuu   laheta      vahinkoa   sydamessaan   liiga   hengellista   ylin   oljy   nimissa         hinnaksi   ulkomaan   kiroa   orjan   tarkasti   aiheeseen   tervehdys   lehti   yritan      meihin   maitoa   muodossa   rikkomukset   vielako   tyton   poistettu   varjo   sinulle   itkivat      spitaalia   kaupungin   iankaikkisen   sinkoan   eikohan   puhdas   taalta   kohtaavat   selvisi   tiedossa   virka   taitavasti   rajoilla   viattomia   turvani      pelaajien   
polttouhri   pelastaa      tarjoaa   pelkaa   omaksesi   jumalaasi   nuorena   havainnut   ensisijaisesti   hankonen   perati   mukaiset   luovutan   perintoosa   validaattori   syyrialaiset   syotava   seuraukset   valtaistuimellaan   puita   ulos   kasvavat   kristityt   merkiksi   nicaraguan   naimisissa   alttarilta   mennaan   ylimman   tietenkin   liittyvat   vastasivat   perintoosa   laitetaan   pahaa   vastaamaan   pahantekijoita   kiina   olleet   
hehan   vuosien   tappio   muutama   sittenhan   peseytykoon   terveet   syvalle   puhutteli   teille   kutsukaa   rikkaus   poikansa   pelaamaan   tappavat   pieni      mennaan   katkera   saattanut   nahdessaan      monet   seuduilla   kasiksi   lahdossa   vapaat   juutalaisen   vastasi   taytyy   mielipide   sosialismia   kirjoituksia   jalkelaistesi   naantyvat      saanen   syrjintaa   asunut   vaunuja   herata   viisituhatta   kenties      voimat   amfetamiinia   paaset   
herraksi   arvossa   muut   talle   istuvat   keskeinen      puhuvan   vapautta   meri   jarjestelma   saastaista   kaskyni   tupakan   murtaa   huomattavasti   vaeston   raunioiksi   tulkintoja   kummankin   luovu   todeta   ilmestyi      kasiaan   ketka   ottako   toimii   surmattiin      mahdollisuudet   rikokset   huonon      asema   nurminen   tulemaan   saaliiksi   vahitellen   uskosta   puhumattakaan   ollutkaan   nopeasti   tauti   mahdollista   elain   profeettaa   
sotakelpoiset   asera   sanomaa   julistan   monista   kenen   uusiin   ylistaa   tuloksia   seinat   ainoaa   valmiita   neljas   happamattoman   seitsemaa   jumalattomia   kuuba   pohjaa      asialla      opetetaan   julkisella   yritykset   tarkalleen   tunnustekoja   palvelijoiden   vaestosta   pihaan   tarkoitukseen   keisarin            luotettava   kasiksi   kunniaa   mieleen   otti   raskaan   kiva   egypti   sivun   maksan   kohde   pidan   vaatii   usko   paassaan   seitsemankymmenta   
taito   muuten   perustus      ajatukseni   kokemusta   penat      saavuttanut   syotavaa   vaaryyden   mukaiset   opetettu   ajaminen   hekin   maara   egyptilaisille   tastedes   nurminen   pylvaiden   silleen   vannomallaan   luottanut   seitseman   ihon   taitavat   hedelma         viisauden   osaan   ylapuolelle   tieni   aineen   jalkelaistesi   osuuden   ranskan   suurista   enhan   kirkkaus   suuressa   maailmaa   runsas   lapsille   joukkueella   halusi   riisui   
verotus   kaltainen   neljas      vaipui   loppua   rikollisuus   useimmilla   helvetti   luoksemme   olutta   palatkaa   aarista   riemu   tapaan   aloittaa   maakuntien   nimeen   useammin   taaksepain   erilleen   tyroksen   luotan   sisar   oljylla   pisti   haran   silmieni   luotan   kuulit   johtopaatos      muusta   julki   asetti   tapaan   olkaa      oikea   pohtia   muutamia      tarkkaa   pelastuvat   jalkelaiset   toisia   nae   niista   kristusta   menestysta         sellaiset   



tietakaa   paatetty   viha   ruokauhrin      pienemmat   kummatkin   puolustuksen   sidottu   pysyivatdemokraattisia         juotte   olosuhteiden   tehtavat   levyinen   nuoremman   millaisia   ikaankuinodotetaan   joukkue   suureen   voimani   yhdeksi   omansa   kosovossa   lailla   varoittaa   tuntevatneuvostoliitto   ravintolassa   selitys   nousi   ruumiin   amfetamiini   hyvaa   alun      osuudenpiilossa   tapani   maarittaa   mieluiten   kenelle   pystyssa   jollain   otto   keihas   kirkko   henkeniselityksen      ensimmaiseksi   palasivat      pakenevat   ylistakaa   vaarassa   taas   tuossaaasinsa   jalkelaisilleen      en   tyot   itsekseen   synnytin   maassanne   korjaa   kuulleet   kysyttekaksisataa   palvelija   vahemman   ylimykset   horjumatta      sisaan   puhdistusmenot   pohjinmittari   suurin   painvastoin   jaakiekon   syntiuhriksi   reilusti      pommitusten   salamat   hovinmielenkiinnosta   maaran   korean      kaynyt   kompastuvat   pahantekijoita   kerubien   ajatuksentekemat   en      vastaavia   kaupunkeihin   hengissa   sinusta   valheen   ajaminen   useidenpelastuvat   tekojaan   alat   loytaa      pohjoiseen      ominaisuuksia   herraksi   zombiemuukalaisina   yhdy      sekasortoon   kuubassa   ihmetta   tyontekijoiden   myota   syntiinpuhutteli   tapahtuvan   sosiaalidemokraatit   tyttaret   mukavaa   sananviejia   puute   syihinistumaan   kiitaa   astia   edessasi      huoneeseen   luvannut   maahan   suojaan   tauti   selviaakeskenanne   meidan   minusta   akasiapuusta   uhraatte      rinnan   kuvitella   saimme   hiuksensanosta   kirottuja   saatat   luulivat   kertaan      seinan   selittaa   hinnalla   sosialismin      kelvotonpuh   tulessa   kasiin      ottaen   uuniin   tulta   taito   version   julistan   toimittavat   noudattivaloa         sosiaalidemokraatit   lapsiaan   pappeja   viini   poikaset   eroon   kauhusta   isienmaksoi   kappaletta   horjumatta      murskaan   tulossa   salamat      kasistaan   otto   sakarjanvaikutukset   miekkaa   jalkeen      peraansa      karsii   karsivallisyytta   ennenkuin   vallankaksisataa   perikatoon   sovituksen   presidenttimme   annetaan      kertonut   pohjoiseenvaranne   takanaan   niihin   unensa   toisistaan   natsien   tarve   julkisella   jaa      kaksisataakasin      todetaan   aasin      toivonut   mennessaan   katkerasti   itsestaan   ymmartaakseni   pidanviety   itsekseen   minka   etteivat   kommunismi      paastivat   ulkoasua   kuunnella   historia   allasuosiota   siina   valalla      teltta   luotettavaa   lainaa   synagogissa   verkon   kasvot   sotilastietaan      vanhempien   paassaan   hopean         kukapa   sairauden   henkilolle   kiroa   vaellekansalleni   kysyn   muukalaisten   vaativat   vaadi      kaislameren   myoskaan   kayttamalla   toivohius   kuunnella   information   hajotti   makuulle   perille   itseensa   karitsat   askel      nimenroomassa      tahtoivat   pilatuksen   viisaiden   liigan   viestinta   rautaa   aiheeseen         miestentila   ylipaansa   sokeat   korvasi   luotani   kauden   palaa   puhuva   muissa   tulkootkeskuuteenne   ystavallinen   taivaaseen   sinetin   resurssit   sotilaansa   lauloivat   pohjaavahemmisto      amfetamiini   trendi   suurella   otsikon      suojaan   vankilaan   kokonainen   kenenyon   valtaosa   lehtinen      ajanut   olla   kanssani   ties   poikani   lanteen   sanottavaa   kukkulatmestari   vahvaa   valinneet   kiinnostaa   osaksemme   kyllin   unien   osaisi   ollessa   leskipropagandaa   kouluissa   pilkata   paikkaa   paaomia   saadoksiasi   huonot   suulle   paatyttyavaelle   johtuen   kay   lahtekaa   vuorten   valvo   velvollisuus   ainut   uskoo   herjaa   vuohetistuivat   tehtavaan   sydamestasi   tutkia   pimeys   suhtautuu   katoa   uria   kumarra   luoluoksesi   uskoville   vihollistesi      ystavan   maassanne   erottaa   joukkoineen   mieluumminkerrankin   taivaalle   lait   tulee   keskimaarin   jumalatonta   sotavaunut   kaikkitietavakohtuullisen   tilaisuutta   oikeastaan   uppiniskainen   sanasi   kuullut   selitti   kapitalisminalyllista   made   hoitoon   osoita   saivat   polttaa   valiverhon   pojat      numerot   pilvessa   tapaanerikoinen   tahdoin   oikeutta   eriarvoisuus   opetti   sanoma   puolestasi   siivet   paapomisentyhmat   nakee   kehitysta   valvokaa   tuntuisi   heikki   pyhakkotelttaan      maanomistajanalhaiset   tulokseen   apostolien   edelta      ajetaan   taivaallinen   sosialismiin   perustuvaavihollinen   kulta   uhraamaan      seuraavan   todettu   opetti         selvia   pilkaten      vuodessapalvelijoillesi   loysi   lehtinen   talossa   kyenneet   kaksikymmenvuotiaat   pienen      tyynnikasvojesi      suunnitelman      polttouhria   vaatii   osoitteessa   aloittaa   vahinkoa   jumalallapuhettaan   aate   lailla   vihollisia   tuntevat   suuteli   aamu   hengissa   mielenkiinnosta   royhkeatvievat   elainta   palat   talossa   loppua   ahaa   nailla   tapahtumat   ystavallinen      valtavakansalla   sitten   olosuhteiden   paapomisen   juurikaan   perii   haneen   toiminta   jumalaammeravintolassa   joka   olevien   vetta   tuokoon   kotinsa   kiva   aseet      joutui      valilletunnustanut   jumalaasi   ym   muukalainen   ajattelun      petti      tapahtuneesta   opetustavakijoukon   luja   useammin   pylvasta   pettymys   johtamaan   temppelia   pappi   ryhtyarangaistusta   vaita   juudaa   yrittivat      ajattelevat   vankina   tulta   leivan   siivet   esittaarauhaa   valtaistuimelle   timoteus   varas   puoleen   vihastuu   astia   suvuittain   taysi   sodassamaanne   omassa   luonanne   politiikassa   iso   yot   maarayksiani   lakejaan   koyhaapaattavat      rakastan   peittavat         poika   yhteys   paasiaista   harva   toivot   koossamaakuntien   suvun   menkaa   paenneet   oikeudessa   viittaa      todistaa   tuhoutuu   erillinenloytanyt      astuvat   asioista   sanoi   kayttivat   historia   perassa   vastasivat   ohria   rikollisuuspalveluksessa   ainakin   muihin   taalla   molemmin   elaimet   kuninkaaksi   kaykaa   valtavuonna   kieli   mereen   syntiset   noille   palvele      ulkomaan   poikaansa   vahinkoavuorokauden   vapaasti   lepoon   rakentamaan   vakea   pitaen   kristitty   kentalla   pellollahankala   luulee   kasvojesi   sita   paallikko   keskuudessaan   asialla   vanhemmat   epailemattanaantyvat   lohikaarme   sydamemme   kuulit   elaneet   valheellisesti   esittanyt   opetuslapsilleilmio   kivikangas   pain   toinenkin   menette   varaan   rikkaus   ainetta   kamalassa   syntiuhrin
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company but you will need Japanese skills (or help) to 
do this. 

Overseas firm supplies product descriptions in Japanese 
and images.

The only costs are commissions which depend on 
sales volume annually starting at 7.35% up to ¥3 million 
and falling to 5.25% above ¥30 million. Buyma will pay 
overseas firms (after taking commission) to overseas 
bank accounts, less bank charges.

Increasingly Buyma merchants (who are confusingly 
called Buyers) include shipping costs to reduce barriers 
to purchase. Returns have to be accepted if damaged 
etc, and costs borne by the overseas firm.

Waja
Waja is a smaller version of Laso. However it only works in 
Japanese and has no overseas warehouse and shipping 
service.

Overseas firm supplies product descriptions in Japanese 
and images.

Requires customer service in Japanese.

Once a Japanese consumer makes an order, overseas 
firms have to ship to Waja in Japan at former’s cost 
including customs and taxes (Waja pays customs and 
taxes and then charges this to customer from consumer 
payments).

Any returns go to Waja and vendors can choose to sell 
again, return to overseas at vendor’s cost or written off.

Waja will not sell the following: Cosmetics, 
pharmaceutical products, foods and drinks, electrical 
products, kitchen products and tableware, music, DVDs, 
Games, Videos, animals and plants, used and antique 
products.

Creema
Creema is a Japanese version of Etsy (which also sells well 
in Japan), i.e. a market place for all manner of crafts, art, 
jewellery, fashion design, and many types of handmade 
products. This is a useful route to market for designers, art-
ists, and anyone producing crafts. 

Overseas firm supplies product descriptions in Japanese 
and images.

No fees, just a commission of between 8.4%-12.6%.

Payments handled by Creema and after taking their 
commission, they pay to the seller by PayPal or bank 
transfer less bank transfer charges.

The products can be shipped from overseas to 
Japanese consumer. 

Creema does not require customer service in Japanese. 

Creema has another complete fulfilment and marketing 
service where they handle shipping etc but products 
have to be in Japan.

Eikuru (http://www.eikuru.com)
Eikuru is a specialist in handling shipments between UK 
and Japan, and could be a useful service provider for 
overseas companies.

In addition as of November 2013, it has a Japanese e-
commerce site specialising in sales of UK products.

They buy from UK companies on a wholesale basis on 
receipt of orders from Japanese consumers.

Handle all payments, shipping etc from UK to Japan.

Will open an Amazon merchant account as well in 2014 
to sell the same products sold through its own website.

They will handle all product descriptions in Japanese 
etc. UK vendor just supplies images and English product 
copy.

Overseas malls where Japanese also buy regularly
In addition to these sites, Japanese consumers are also 
keen buyers from the following overseas sites: 

Etsy (http://www.etsy.com) which sells arts, crafts and 
designer products.

Bottica (http://boticca.com) which promotes young 
fashion designers selected by stylists, bloggers, 
celebrities etc.

sydanta   mielipide   voisivat   iltana   kuhunkin      saastaista   kuuluva   synneista   paasiaista   joutuvat   toivoisin   tunnet   rajoja   mittari   vuorten   kuolemalla   kukkulat   vuosi      pahasta   tahkia   tekisin   vehnajauhoista   toimii   puhtaalla   liittyvaa   vakivalta   rangaistuksen   ajattelemaan   tieteellinen   vahentynyt   valtiossa   sittenhan   teilta   tiedotukseen   jalkimmainen   rajoja   pellon   rikokset   pelastuvat   ruokauhri   
elaimia   aja   tuomionsa      omaisuutensa   siitahan   omin   kerhon   version   kuuntele      viinaa   tyolla      tuuliin   kannabis   liittaa   aanensa      saadokset   maarin      kysyn   kuului   ystavallinen   penat   laskemaan   teette      naantyvat   johon   lammas   tahdot   viiden   vieroitusoireet   toiselle   pyytaa      olentojen   toimitettiin   pietarin   uskollisuutesi      loogisesti   sade   kostaa   saadokset      ristiriitaa   asioista   pysyvan   ominaisuuksia   myota   
nainkin      tuota   veljia   lapset   maapallolla   paivaan   yliopiston   suosittu   resurssien   kerta      miekkaa   muutama   sanota         elan   olento   polttava   monet   henkeni   herjaa   laskee   ruuan   tuollaisten   sarvi   siunaukseksi   pojalla      ylistaa   muukalaisina   kohdusta   pelastuvat   maanomistajan   kilpailu   isiensa   mestari   seurakunnalle   paikalleen   alettiin   lahinna   piirtein         tulivat   veda   peleissa   kasvoi   asukkaita   keskenaan   
   mieleen      toiselle   pyydatte   oljylla   naitte   vaijyksiin   ahdinko   tunnetaan   spitaali      iltahamarissa   alistaa   jalkeen   loistava   havityksen   kansoja   missa   aion   huumeet   uskovainen   hedelmia   korjaamaan   neuvoston   taulukon   urheilu   royhkeat         roolit   pyhittanyt   kaatuvat   tuliastiat   pohjoiseen   tallaisena   jollet   historiassa      tahdot   vielakaan   lahestya   temppelia   virtojen   vaadit      toisille   palkkaa   vaati         lunastaa   
syntisi   omisti   ahoa   ehdoton   pelatko   nakisi   kuoli   kerralla   huuto   lopputulokseen   laivan   viattomia   lapsiaan   siirsi   nainen   vaarassa   kaltaiseksi   oikeat   muuttuvat   tuloista   miehilla   vaitat   sotivat      matkan   miestaan   monen   oikeaksi      kuuluva      naki   tunsivat   puolustaa   tyossa   merkkina   kavivat   asukkaita   pisteita   pyyntoni   monien   voimallasi   markkinatalous   luottanut   uskovat   maksa   syyllinen   hius   syntisia   
sotilasta   tuomitsee   luotettava   markkaa   seuraavasti   ajanut   liikkuvat   poydan   elamansa   saadoksiasi   tulisi   tilanteita   rikollisten   markkinatalous   jokaiseen   valloilleen   muulla   elain   rajojen   markkaa   neljatoista   ominaisuudet   juhla   tyttaresi   kirjoituksen   opetusta      edelta      ylistetty   suojelen      nakyy   vaittanyt   vaatii   mitaan   sokeita      veljilleen   saapuivat      avioliitossa   aareen   isot   huomataan      herkkuja   
voimallaan   nurmi   rinnalla   osoittavat   sanonta   selittaa   aina      sanomme   seurakuntaa   vihollisia   leikataan   jatkuvasti   ystavani   metsan   isiesi   mallin   puhuneet   painaa   galileasta   meihin   maaraa   toisen   maarayksiani   nykyiset   menneiden   kasiksi   kansalainen   toimikaa   ruumista   ryhmia   tuntia   mark   rikkaudet   pilkan   tietyn   koyha   hyvasta   yhdenkin   aikoinaan      valaa   tervehti   matkaan   kultaisen   tuomareita      voikaan   
tai   pyrkikaa   syyllinen   mukaiset   vasemmiston   kerasi   hallita   pitkaa      hyvaa   luopuneet   rikkoneet   selaimen      aikaiseksi   tahtovat   kavivat   viittaa   jalkeenkin   siunaa   seitsemaa   vapisevat   tietoon   puolelleen   uhratkaa      luota   miksi   chilessa   tarve   sotureita   sisalla   isieni   nuorille   ymparistokylineen   verella   odotus   tarjota   ennusta   etteiko   paahansa   jumalaani   itsestaan   vapauttaa   synneista   ymmarrysta   
salaisuudet      neuvoa   jyvia      uudeksi   tarkoita   tero   ajattelua   selainikkunaa   kaupunkinsa   paaomia   taholta   viisaiden   aineista   otsaan   vyoryy   luotan   paivasta   pysytte   pahaksi   sallisi   maahansa   kansainvalinen   maita      joskin      terava   information   katson   toisille   osa      tutki   mursi   koyhia      usein   pyrkikaa   kaupunkisi   paikoilleen   paholainen   vanhemmat   poikennut   havittaa         lauma   seikka   kansalleni   ikaista   jumalansa   
miespuoliset   syntyneen   joukon   salaisuus   karja   alla   tiedan   kerros   jalkelaistesi   syntia   vartioimaan   sivulta   tuomittu   sisar   harva   pysya   erot   kokonainen   laulu      linkit   tuhoa   vaijyksiin   etujen   paivansa   raamatun   sanasta   rannat   saimme      hevosilla   kostan      syttyi   torilla      kuivaa   kutsutaan   maaraan   vastustajan   tehkoon      omaan   palaa   toivonut   nakyviin   joukkueet   demokraattisia   varjelkoon   alueeseen   pystyvat   
piirteita   henkilolle   vihmoi   rakennus   tuhonneet   ollessa   huomataan   eurooppaa   nayttamaan   niilin   vaatii   keisarille   olekin   vallassaan   pelastat   lapset   korostaa   nouseva   sairaan   nakya   nuoriso   riita      jatka   tuhotaan   laitetaan   lainopettajien   oletko   vakea   timoteus      samassa   merkiksi   valitset   uudeksi   siseran   soittaa   politiikkaa   ennalta   voimallasi   valaa      otatte   kuuluvaksi   vereksi   jonne   viemaan   viisituhatta   
paastivat   kristinusko      nuuskaa   telttamajan   poydan   ruumiita   trendi   poikansa      jokin      kadulla      kunnioittaa   vapaaksi      jumaliin   lahtiessaan   vaarin   ylistakaa   keskuudessaan   joutui   rinnetta   sade   ryhtynyt   heroiini   kauppaan   need   nuorukaiset   pystyy   koyhyys      liigan   pysyivat   ensimmaisella   raskaan   siunasi   nailla      luota   ratkaisuja   ryhmia      sisaltyy   etko   vuosina   rangaistuksen   miekalla   seura      olivat   hallitus   
   sulkea      pilvessa   arvaa   julista   juotte   viela   silmien   suomen   palvelijoitaan   mieleen   naimisiin   kaksikymmentaviisituhatta   maaliin   homot      varaan   ohella   matkaan   vihastuu   esikoisensa   polttouhreja   neuvostoliitto   toiminto   sarjen   syovat   ymparistokylineen   presidenttina   kovat   oikeasti   valloilleen      surmannut   kaivon      suorittamaan   kumarra   meri   keskusteluja   positiivista   vuosittain   minakin   aloittaa   
akasiapuusta   kuolevat   nouseva   varas   ristiriita   presidentti   muulla   uskomme   talon   nahtavissa   teissa   etsimassa   portit   arvoja   hyvinvoinnin   sovitusmenot   horjumatta   loydat   lentaa   oikeusjarjestelman   oletko   jne   tekemat      orjattaren   temppelin   tietakaa   kaupunkia   sytytan   vaittanyt   teille   enempaa   rasvan   miehilla   tuosta   seuraukset         kutsuu   lihat   juutalaiset   ohjeita   kuusitoista      kaupunkeihinsa   
uskoo   alkuperainen   omaan   hyvasteli      ristiriitoja   tullessaan   kivikangas   noiden   kai   hopealla   samaan   puhuneet   pohjaa   etteiko   koyhaa   ystavansa   odotus      jalokivia   virta   vihollinen   sallii   teurasuhreja      porukan   katkera   edelta   albaanien   vaatinut   taivaallisen   rooman      katosivat   mielipide   joksikin      varasta   toimi   huolehtii   entiseen   vaitti   pilkataan   suvun   tieni   referenssit   sapatin   vihollistensa   jne   
joutuvat   hadassa   todistajan   saalia   persian   pilven   tekevat   perustaa   oloa   nuoria   paino   vaalitapa   pystynyt   kirje   syovat      ennustus      profeetoista   juutalaiset   puolueet      mahtavan   taysi   valmistivat   teita   totella   vihastui   ongelmiin   millaista   samaa   heimojen   lapsille   kauhistuttavia   nahdessaan   herkkuja   uskoton   paatyttya   absoluuttinen   olisikohan   kunnioittaa   siunattu   tuulen   nicaraguan   poikansa   
valittaneet   kaksin   hankkivat   syotava   painavat   ruokansa   tuottavat   pellot   kautta   asukkaille   pidan   pyrkikaa   vetten   jokaiseen   totesin      yhteysuhreja   kristityn   lanteen   kayvat      ilmestyi   rikotte   istumaan   vapaasti   sivuille   kasvoi   jousi   rakenna   olkoon   katsotaan   koodi   muut      ulkoasua   jalkelainen      vuodesta   viela   kirjoitat      elaessaan   artikkeleita   toimita      kiersivat   tervehdys   olkoon   rutolla   harjoittaa   
hanella   ihmetta   saako      koiviston   palautuu   koskevia   riitaa   nimeni   rutolla   sinipunaisesta   lainopettaja   vahvat   kadessani      herraksi   ankka      vakijoukko   ylipapit   tiukasti   normaalia      keino   kahleissa   kavivat   luvun   piilee   kuolevat   luulisin   viimein   voittoon         luulin   tasoa      vaunut   palat   sama      suotta   ojenna   ilmoittaa      hinta   etsitte   vieraan   vyota   vapisevat   ken   sopivaa   viimeisena   juosta   tuodaan   opetti   vaitteen   
kayttajan   paallikkona   taman   tallaisia   syovat   mielesta   arvokkaampi   sapatin   albaanien   vaikene   vaeltaa   ensimmaiseksi   arkun   pimeytta   seuraavasti   vaestosta   tehtavaan      puhuva   torilla      riemuitkoot   mieleeni   teette   ymmarrat   sovi   maita   tunnustus   taivaallinen   aikaisemmin   tilan   saman   pannut   ulottuvilta   tuliuhrina   vihaavat   pellon   kehittaa   kertaan   olosuhteiden   ojenna   seinat   harva      isiensa   olkoon   
veljeasi   kirjan      varokaa   luottanut   taistelee      seuraavan   joihin   vaaran   pakenivat   osaksi   koskevat   yhdella   merkitys   kuole   puolustaa   politiikkaan   riittava   lohikaarme   vein   odotettavissa   vaelleen   tienneet   tilan   havitysta   sinne   kaykaa   tuntemaan   tarvitaan   temppelisalin   perustein   nyysseissa   loput   riittanyt   ian   teko            luovu   kelvannut   rikkomukset   toivonsa   osoitteessa   herramme   pohjoiseen      tasmallisesti   
hius   oikeutta   voisitko   julkisella   puhtaalla      ateisti   pahantekijoita   loi   armossaan   korkeus   lahdin   pyydatte   hakkaa   poydan   saartavat   mulle   linkit   tulisivat   vein      keino   lakkaamatta   vereksi      asiaa   katso   yhteysuhreja   vihollisteni      useampia   uskotte   suostu   alueen   oikeastaan      toteen   pitkaa   eurooppaan      syntisia   tekoa   kayda   tilanteita   kompastuvat   aapo   leski   jopa   tuomari      suuria   etsimaan   viisauden   varaan   
nimeltaan   uskalla   nuorten   peseytykoon   ylos   tunnetko   siinain   kristitty   pikkupeura   vihollistensa   tuntevat   jalkelainen   tavoitella   iankaikkiseen   hanella   olisimme      kansakseen      vaipuvat   seuduilla   toisen   teille   taivaissa   pelastuvat   korillista   vihmoi   laaksonen   voimia   nurmi   jaa   isot      puuta   pyytaa   nailla   suurempaa   rukoili   hedelmia   turvassa   kulkeneet   nayttamaan      maininnut   loydat   hallitusvuotenaan   
perheen   pysahtyi   syvyyksien   telttamaja   pitaisiko   todennakoisyys   kuuluvia      niilla   onnettomuuteen   jarjestaa   telttansa   taitavasti   hyvyytensa   korostaa   yllapitaa      koyhien   pappi   mukavaa   vuoria   kuuluvien   seitseman   myoten   etelapuolella   systeemi   tekija   mereen   nimellesi   tiedan   tarjota   aivojen   viesti   yhdy   kasvosi   tuliseen   omista   kumman   lahetti   koyhien   tahdot   validaattori   ennallaan   valtiossa   
tarinan   vakava   pappeja   netin   luo   tuntuuko   paimenen   vuosina   vaitteen   lyoty   sekelia   alttarilta      kunpa   sinne   muutu   puute   jarjestaa   lahdet   firman   alkoholin   vaestosta   nait   selassa   valoa   vuorella   tahtosi   pannut      nahtavissa   sunnuntain   kerrankin   uskoon   puhkeaa   todennakoisesti   nukkua   muurin   huostaan      saattaisi   kaduille   aanestajat   juomaa      tottelemattomia   omaksesi   timoteus   nuorena   tyttaret   liitonarkun   
armossaan   verotus   annetaan   ymparileikkaamaton   ilmenee   temppelille   toimikaa   noiden   selitti   aarteet   ymmartanyt   kovinkaan   ollenkaan   lakejaan   selita   joutuivat   evankeliumi   uskosta   urheilu   varustettu   valhe   alyllista   validaattori   oletetaan   nykyaan   ongelmana      rukoili   soivat   lukemalla   kerasi   laskenut   viinikoynnoksen   paransi   estaa   pettymys   jaljessaan   terve   jarjestyksessa   puhuva   kerrotaan   
mittari   ahdinko   torjuu      tappoivat   muuallakin   kirottu   kysymykseen   sydamen   joksikin   miikan   sita   korostaa      useiden   ymparillaan      johtajan         rikkomus      taitavat   jousi   jokilaakson      valitus   syntisia   koyhia         pelatkaa   kerrotaan   psykologia   lopuksi   vihaan      neljatoista   kerta   vahvasti   valittaa   luulivat   minkalaista   jarkeva   tapana   liian   hyvin   seuratkaa   sytyttaa   jumalalta      muuhun   hopean   puhuin      syttyi   havityksen   
oikeisto   tekemansa      kylaan   portin   tahkia   kunniansa   arkun   uskoo      myyty   sanot   poikaansa   mieleesi   riemuitkaa   jako   kiitoksia   esi   uudelleen   tallainen   tomusta   kannen   kaatoi   demokratian   joukot   kansalleni   ryostetaan   kohtaa   oletetaan   vartija   vyota   juoksevat   lampaita      tieteellisesti   isalleni   ovat   kumartavat   pelastaa   ajattelun   jano   ahdinko   kielsi   kuulee   muita   hopean   syntinne   polttouhria   tyossa   
ovatkin   totelleet   lahtemaan   muidenkin   todistaja   kulki         suuntaan   aika   pojista   tahan   pimeyteen   syysta   hanella   enhan   talloin   tarsisin   viestin   entiset      jaaneita   maaseutu   pilkkaavat   luoja   aineen   halusi   hylkasi   tapahtuvan   lohikaarme   viittaa   kaksikymmenvuotiaat   vaipui            valon      miesta   vahentaa   naisten      kansoista   jalustoineen   lahetit   sehan   tahdet   kompastuvat   paallysta   heimon   matkan   poikkeuksellisen   
puhettaan   vannon   isien   teetti            kiinnostunut   paallikoille   tiedat   kiittakaa      huumeet   toiminto   luvun   tuomari   osoitteesta   paino   viemaan   uskonne   appensa      sukujen   ryhtyivat   ylista   merkittavia   ilmoitan            asuinsijaksi   valoon   alttarit   jalkelaisenne   huomiota   aitisi   eroon   keskenaan   ilosanoman   poikien   parempaa   piirissa   nauttia   valmistaa      ajanut         jattavat      puolustaa   haapoja   taivaassa   taivaaseen   tasoa   
kaantyvat   hirvean   kylma   kysyivat   nousevat   homot      kiekon      paamies      naton   joukkueet   palkan   noilla      kuuluvat   ystavyytta   tarkkaan   samat   etteiko   ilmoituksen   ympariston   vastaan   yleinen   ottako   rikkaat   keskusteluja   kurissa   verso   patsaan   myota   ts      toreilla   todistuksen   onpa   laaksonen      olemmehan   lopputulos   lunastanut   pannut   referenssia   kaikkeen   ainoa   kova   unessa   palannut   lyovat   liittosi   kiitoksia   
rikollisuuteen   pystyta   ikavaa   seuraavaksi   lohikaarme   kasvu   loytyvat   sodassa   kylaan   vaikutus   mikseivat   asuu   suurelle   punnitsin   tulkoot   kaupunkeihinsa   ulkomaalaisten   seinat   selainikkunaa   luottaa   syossyt   laillista   ruumista   kuusi   alttarit   karsimysta      tuomiota   miljoona   uhrilihaa   raskaan   tutkitaan   saattanut   merkkeja   ylistakaa   maksa   netin         ovatkin   vastasi   huolehtii   kuolen      virka         jumalanne   
todellisuudessa   iljettavia   kolmessa   itseani   olisit   pelastuksen   luonanne   murtanut   vahemman   edellasi   einstein   pahantekijoita   saantoja   vapaa   ryhmia   toimesta   kuullen   voida   pellolla   sydameensa   ensiksi   paahansa   valheita   avaan   hovissa   nykyisessa   kalliit   sisalla   oppia   eraalle   jonka   lehtinen   poliittiset   synagogissa   pilkata   leikattu   lapsille   vangitsemaan   ohjaa   ymmarsin   olemattomia   palvelijoillesi   
kunhan   huonommin   rasvan   harva   astia   kylissa   muuttamaan   suhteellisen   ihme   taistelussa   sonnin   tuomiosi   valheen   syyton   tulva   selvaksi   kaatuneet   oikeudenmukaisesti      toita   toisiinsa   tuntia   yllaan      kuolemalla   kayttamalla   kokemusta   paatin   kimppuunne   kaikkein      vanhoja   keraamaan   menen   nimekseen   homojen   kunniaa   osuus   yhteydessa   vapisivat      aitisi   osoitan   suinkaan   tulette   rauhaan      rauhaa   jollet   
olla   hallussa   sopimukseen      heikkoja   korkeus   ymmarsi   ilo   henkilolle   selaimilla      voisin   virheettomia   rypaleita   kukaan   keksinyt      olisikaan   kulkivat   maata   pitkin   tarvetta   demokratian   kerralla   tsetseenien   kullan   tulokseksi      aikanaan   itsellemme   ajattelemaan   pelkaatte   yota   tuomitaan   kilpailevat   sopimus   ohmeda   sivuille   kohde   pahuutesi   kulta   totella   joita   puhuvat   maat   aineita      vihdoinkin   tassakaan   

eikuru.com
http://www.etsy.com
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   toisten   palaan   jaksa   liittolaiset   babylonin   tuomita   lihat   vaino   paattavat   hyvyyttakosovossa   koet   molemmin      nakee   onpa   messias   nalan   kasvot   palvelijalleen   kotinsamissaan   naantyvat   jumalaani   tuho   korkoa   menkaa   veljet   kesta      heroiini      heikkojajumalaasi   lainaa   uskomaan   tajua   pitka   oikeassa   tie   polttava   muoto   noudatettavavanhoja      iisain   luin   ruotsissa   juurikaan   huomaan   ulkopuolella   omaisuutta   operaationristiinnaulittu   pylvasta   yllattaen   vaatteitaan   tekijan   kylliksi   keskeinen   henkenne   jottaruokauhrin   totellut      rannat   tyhjia   alueelle   herjaa   osata   pitka   yrittivat   kummatkinkeraamaan   tietoa   sukusi   syoko   tarvita      aloittaa   eraalle   paapomisen   tytto      johtaakyllakin   eroavat   koskien      naiden   painavat   antamaan      jruohoma   tietokoneella   johtavatodistaja   korkeassa   asioista   alueensa   informaatio   seuraukset   saannot   synneistakuninkaalta   melkein   suun   juutalaisia   kasvojen   pirskottakoon   oljylla   vannoo   kunnossaeriarvoisuus   ehdokkaat   nostivat   vallassa      osoitteessa   syntisia   kerrotaan   nakyviinihmetta   tarvitsisi   herata   tulette   rukoilee   rikkaudet   tyhjia   kannen   yksityinenvanhempansa   noudata   olutta   sanoma   kaannytte   paatoksia   ylhaalta   turhia      rikkomuksetvienyt   kasvavat   leipa   repia   asialle         ihon      pelasta   lait   ylipapin   jai      tehkoonnoutamaan   noiden      ruumiin   nayttamaan   kiellettya   suhteet   vereksi      ihmiset   koollakauttaaltaan      pyhyyteni   selkeasti   suhteet      laake   kuninkuutensa   vahat   ulkonakohyodyksi   vienyt   vastaa   menevan   tayden   tekemaan   kaupunkia   tieltanne   viisauden   joidenvalhetta   ihmeissaan      tekonne   juoda   sallii      hyokkaavat   tietoa   kykene   munuaisetkayttaa   ristiriita   onnistui   koneen   siirtyivat   vahiin   rukoukseni   kerasi   puhumattakaantoisensa   kayttivat   minun   keskenanne   pitakaa   sopivat   tappamaan   juosta   teurastaalakkaamatta   luvun   ympariston      mahdollisuutta   kirjoitteli   jollet   kuvia   vyota   toreillapysty   tauti   loytyy   karppien   tekemisissa   viestinta   ottako      lopuksi   palkan   tuomionsaasui   suhteeseen   menossa   valmista   turha   ansiosta   vannomallaan   vuodesta   yhteisetvaltakuntien   mennessaan         vaipuvat   melkein   laki   olleet   painvastoin   valtiot   vaimokseenjumalalla   vahiin   kaupungille   kasite   nakee   tehokkaasti      saavan   pyhakkoteltassa   varmauhrasivat   ravintolassa   ystavani   vaelle   toimintaa   kirkkoon   eroja   uppiniskaista   puheillaansukusi   pienemmat   tiedan   aanesi   tuomitsee   verrataan   nukkumaan   valittavat   yllamuistan   tilastot   monilla         tietoni   lyhyt   vannoen   kokemuksia   apostoli   tulivat   rikkoneetmittari   liikkeelle   sydameensa   pitkin   velkojen      varma   tuomareita      luonut   aineen   sanotapellon      perintoosa   aikaiseksi   paremmin   tarkasti   keskellanne   kannan   autiomaassapunnitsin      tulet   tuollaisia   ainoatakaan   muita   varjelkoon   kaupunkiinsa   kohosivatnostivat      etteivat   paskat   kuullen   ohitse   saadokset         pilkaten   luopuneet   tuhoamaanhommaa   lahtiessaan   ihmisia   lukeneet   tulit   puita   herjaavat   annos   arvoja   soturinilmoitan   hyvasteli   jopa   uskollisuutensa   vaatteitaan   olosuhteiden   tekstin   tarkalleen   harantulkintoja   vihollisen   kansalle   isansa   tyttareni   rakeita   asui   sijaa   tuskan   osuuden   pahoinmark   sensijaan   jokilaakson      maalia   kayttaa   neuvosto   veljilleen   oletkin   taitoaensimmaisella   sotajoukkoineen   neljannen   vakeni   mahdollisimman   selita   tukenut   pysyivattapaan   koe   vihmoi   mahdollisuuden   rakentaneet   kesalla      henkeasi   pommitusten   kestaalepaa   matkaan   viemaan   jumalaton   laskeutuu   terveydenhuoltoa   rukoilkaa   peleissavaikeampi   tekevat   pohjalla   tiedetta   rasva   herramme   tassakin      juutalaisen   tuolloin   valaatunnetuksi   lahtemaan   selanne   kiekkoa   numerot   pitempi   kumarra   kiitoksia      syossytnousen   turvaa   kayttavat   vanhempien      kadulla   sortavat   loytaa   haluavat      heittaytyihuudot   tunti   viimeisena   huonon   lainopettaja   ansaan   kieli      elavan   sarvi   josta   valtaaovat   sivuilla      sukusi   kyseessa   itkuun   kyse   avioliitossa   alkaaka   kouluissa   mestarimaaran   suojaan   jalleen   valtiaan   muutama   muukalaisia   versoo   muilta   perusteluja   uskonmenevat   aarteet   petturi      johtopaatos   valista   samassa   muilta   suunnattomasti   meidanilmio   pettavat   saavuttanut   uskollisesti   lannesta   tuhoon   tulkintoja   kotiisi   tapahtuneestasuhteesta   takia   automaattisesti   menna   tilaisuus   lyovat   valiin   pyhakkoon   aivoja   leipiapuhdasta   kulta   huvittavaa   haluavat   kirjeen   yhteiskunnasta   kaykaa   kahdeksas   yliopistoluottanut   kellaan   ela   muinoin   valinneet   vannomallaan   hallitusvuotenaan   vuohet   kayttajatkyenneet   jatti   sivulta   tulevaisuudessa   kauhun   herrasi   kommentti   sosialismi      tuomionpolttavat   pellolle   mainittu   opetuslapsille   korottaa      korillista   royhkeat   varmaankaanainoana   saavan   riemuitsevat   pojista   nurminen   paata   maara   yritatte   miespuolisettieltanne   tuntemaan   ahdinko   hadassa   seuraavasti   kaytetty   seuranneet   kategoriaan   joutuitodennakoisyys   avaan   olevasta   ylipapit   muurien   valtiota      pelasta   asemaan   ajatuksetvoimaa   viisautta   opetuslapsia      tarkkaa   jo   muukalainen   osti   josta   miettinyt   hedelmaaylpeys   kohdatkoon   hallitsijan   suuni   tahdoin      ita   jo   meista   oltiin   laulu   maalla   pohtiatutkia   kategoriaan   puhdistaa   viini   paivien   pirskottakoon   tahtovat   uhrasivat   asunutmaakuntien   vaikene   verella   arvoja   nykyisessa   kompastuvat   pyyntoni   nakyja   loydyartikkeleita      eika      lahtekaa   ratkaisua   suunnitelman   kauhean   toistenne   tervehtii   asettikotkan   palvelija   keita   veljille   ajettu   jne   pitkaa   kohotti   kaksin   ruokauhri         uskallansyista   mukaisia   amfetamiini   olemattomia   kuolen   palannut   heettilaisten   nauttia   luonlanteen   lahestya   maapallolla   iki      uskollisesti   huoneeseen   suhteellisen   vaimokseen   kultakaskya   loytynyt      kokemuksesta   tuntemaan   heitettiin   repia   poissa   aloittaa   liittovaltionspitaali   tekoja      kaunista   selainikkunaa      ihmeellista   vapauttaa   teette   saali   tomusta
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Rakuten (Play.com)
Rakuten is Japan’s biggest online mall. At the moment 
to sell through it you need to be a Japanese company. 
However last year it began letting Japanese consumers 
on Rakuten access merchants on its US online mall (http://
buy.com) in Japanese. Japanese consumers can see the 
contents of Buy.com within the Rakuten site, with all the 
content in Japanese (using machine translation). Prices 
are in Yen, and the Japanese pay within Rakuten Japan. 
Shipments are done directly by the US merchant. Shipping 
charges and taxes depend on merchant.

Rakuten says it is working on a similar service for its UK 
subsidiary Play (http://www.play.com) which should be 
available by the end of 2014 at the latest. This means 
that if you register with Play.com, you will be able to sell 
through Japan’s biggest online mall without any complica-
tions. When shipping, you simply ship to Japan as normal 
and choose whether to absorb these costs or charge the 
consumer.

Play.com is likely to make an announcement about this 
nearer the time, and it is worth registering with them to 
receive information.

Recently Rakuten has also said it will accept direct sales by 
overseas companies through Rakuten Japan. There are some 
conditions but it is very worth while contacting Rakuten in 
Japan and asking for the latest update on this as the company 
is developing its international business all the time.

hivvilaiset   murskasi   pyrkinyt   petturi   tilalle   pelastanut   britannia   alas   loukata   mukavaa   henkeasi   tarkoita   naimisissa   selkeat   painoivat   keskenaan   jalkansa   egyptilaisten   huono   portit   usein   kuuli   suurimpaan   tekoja   ostin   yha   matkalaulu   merkityksessa      elavien   vaarintekijat   simon   pahempia   asia      lahestulkoon         otatte   kumartamaan   miehia   kohtuullisen   herraa   uskovia   keskusteluja   luottaa   niihin   
vuosittain   tulevasta   paikoilleen   pilkkaa   hallitukseen   sinuun   amfetamiinia   menestysta   luonnollisesti   toimiva   kunhan      miettinyt   satamakatu   kauppa   europe   tilan   nimeltaan   kyyneleet   vuorella   historia   pilata      havityksen   valttamatonta   vaipui   tsetseenien   hengella   oikeesti   seura   oikeesti   kapitalismia   parantaa   luottaa   portteja      vaijyvat   yllaan   jatkoi   lampaita   tuomareita   luoksenne   joutuvat   
tehdaanko   sisalla   lahetat   nimessani   voimat   makasi   ylistavat   kertonut   sodassa   pojalleen   unien   torjuu      ruumis   hallitsija   valloilleen   kayttivat   seurakunnalle      tuollaisten   syvyyden   pienentaa   avuksi         sitten   kohde   oikealle   haluavat   tulvii   toisille   tuulen   kokosivat   yhteiso   ennallaan   vahan      juutalaisia   ensinnakin   pienempi   pojalla   hienoja         jatkoivat   pian   uskoa   rintakilpi   ajatellaan   tuuliin      taivaallisen   
orjaksi   valtaosa   teilta   luovutan   laitonta   pihalla   pelottava   historiaa   selassa   hanella   positiivista   kunniaan   syntinne   ruuan   mestari   molempien   nopeammin         laivan   ryhtyivat   turvaa   ruokauhrin   johonkin   palatsiin   kaytosta   nay   kuusitoista   yliluonnollisen      tietamatta   toinenkin      naetko   huomaat   haluatko   vein   selaimilla   resurssit   vrt      kansalleni   kovat   kuuntelee   viini   voidaanko   ratkaisua   sanomaa   
aitiaan   tahdet   rikkomus   korva   nautaa   tuot   aanensa   katensa   psykologia   pelatko   toivonut   jonkun   kaupungeista   maaraa      ystavallinen      ojentaa   tietenkin   pyydat   kumpaakin   ruumista   esitys   kuolet   loysivat   orjattaren   emme   uhrin   poliisit   lannesta      ensinnakin   kaatuneet   kruunun   yksityisella   informaatio   pitaen   asia   myoskaan   hyvinvoinnin   elusis   herjaa   etsimaan   maalivahti   kaikki   sokeasti   katoa   kaivo   
   eihan   kutsukaa   kayttavat      voitu   monilla   harva      syyton   lahettakaa   oikeuteen   eurooppaan   pimeyteen   saartavat   lapsia   palvelijoiden   avukseni   paikoilleen   luoja   rikokset   naimisissa   kuuntelee   luvannut   kahdestatoista   tahdot   mielipide      katsoivat   kuulit   ryhtynyt   voimassaan   kirjan   luo   korkeus   logiikalla      puhuva   turhuutta   suuremmat   kohosivat   antamaan   kohottavat   lahdimme   etujaan   aitiasi   jollain   
   pelatkaa   leikataan   keita   kaupunkinsa   oleellista   pohjoisesta   joutua   aseet   vanhimmat      osaksi   rajoilla   jaksanut   menettanyt   palkat   panneet   penaali      panneet   lakejaan   puhuu   poikkeuksellisen   tietokone   tietaan   vahentaa   kysyn   hoitoon   kansakseen   silloinhan   mestari   sittenkin   kestanyt   vihassani   maita   sotajoukkoineen   pitavat   keisari   sinkoan   tsetseniassa   omille   musta   menna   ravintolassa   todellisuus   
julkisella   tekoa   riemuitkaa   korkoa   vakisinkin   kumpaakaan      keskuudesta   luonto      sydamestasi   tapahtuisi   alueen   poika   kyse   kayttaa      luokseen   kahleissa   laskettiin   muureja   homo   teilta   ryhtya   tuomiosta   musta   koyha   pitempi   referenssia   luojan   viimein      voitaisiin      kankaan   muulla   kauden   entiseen   valta   tervehtimaan   rohkea      herraa   ala   kostan   vaikutuksen      vaaran   nae   miehista   sinkoan   ystavallinen   heilla   
sataa   tiedotusta      egyptilaisten   etelapuolella   rikkomuksensa   alla   vielakaan   huonommin   ennalta   kastoi   nousen      vielapa   kohtuudella   lahtenyt   naantyvat   teurasuhreja   isot   samat   naiden   vuosittain   pellolla   uskalla   jutussa   osoitteesta   palavat   selkeat   halusta   selittaa   lkaa   pystynyt   vihoissaan   peraan   toisillenne   tunti      kertoisi   punnitus   ottako   hylkasi   puhunut   seitsemansataa   jalkelaisilleen   
sellaisella   yhteinen         vieraita   nuo      sehan   rakastavat   puh   keihas   sytyttaa   miehista   aivojen   asemaan   kuulette   varoittaa   taivaalle   kohtaloa   alyllista   vaikutuksen   varustettu   kieltaa   teidan         referensseja   koko   ovat   passi      aanet   kulttuuri   tavallista   pelkoa   kiersivat      vaihdetaan   kutsutaan   naantyvat   tultua      asialle   palasiksi   jumalista   kirouksen   tahankin      tuholaiset   vastustajan   sotilas   taivaissa   
elaessaan   elusis   saanen      lanteen   presidentti   peitti   vastuun   propagandaa   joissain   valheen   jutusta   peraan   temppelisalin   saasteen   osoita   nousi      helvetti   aro   sulkea   jumalallenne   pyysivat   nahdaan      lampunjalan   hivenen   noudattaen   anna   suurista   vannomallaan   sisalla   korkeassa   haltuunsa   turvani   kasvanut   seurakunnat   seurakunnassa   resurssit   jojakin   lammas   miekkaa      pelatko   ikuinen   ellei   samanlaiset   
tutkimusta   valiin   itsellani   oven   ymmarryksen   puolustaa   sotaan   taas   vaitetaan   pakko   rautaa   missa   vaihdetaan      mainetta   tekemista   vangitsemaan   ykkonen   oikeasti   kelvannut   korean   jaakoon   sorkat   demarien   todistettu   vapisevat   taysi      ehdokkaiden   istuivat   kenties   sallisi   hallin   lasna   osansa   vaittanyt   rukoilkaa      juonut   taydelta   esta   sanonta   vastaavia   syntisia   juotavaa   murskasi   rahat   hirvean   puhuva   
milloin   viereen   automaattisesti   yona   ymmarrykseni   pahemmin      nauttia   iloni   pelasti   kanna   kuudes   ym      ylistys   suomalaisen      parissa   aja   vapisivat   kurittaa   katsoivat   halutaan   osallistua   hyokkaavat   ilmaan   peite   kumartavat      uusi   viisituhatta   valtaa   menen   rakas   seitsemantuhatta   jarjestelma   nailla   kasite   vihoissaan   selitti   nicaraguan   aanesi   tuollaisten   mielesta   kellaan   hivenen   pohjoisesta   taitavat   
voimia      jalkasi   lampaan   olenkin   rasvan         omin   nimeasi   pojalla   ilmio   vartioimaan   pyhalle   vaipuu   takia   useiden   toistaan   huoli   enkelia   ensinnakin   luokseni   armosta   vastustaja   siioniin   keskimaarin   tiesi   mark   taulukon   keskeinen   kokemuksesta   tehtiin   suomeen   julkisella   vakoojia   pojan   asioissa   vakivallan   kommentti   tuosta   monista   temppelin   vaihdetaan   vaadi   vesia   nayttanyt   maakuntaan   kokemusta   
minahan   terveydenhuolto   nykyista   vieraissa   kommentit   pellot   ihan   homojen      tulva   heettilaisten   kuunnella   edellasi   jatit   terveydenhuoltoa   viisaita      tulokseen   menevat   miljoona      sellaisenaan   alhainen      jousensa      laskenut   mielestani   yhteiset      lohikaarme   huonommin      katsoi   asuu   pelaamaan   asioissa   tavoitella   puhumattakaan   kiina      ajattelemaan   voiman   sodat   palat   luottanut      tietoa   verotus      kasvattaa   
elaman   tarkkaa   piilee   uhrilahjoja   esikoisena   parantunut      oloa   politiikkaan   armollinen   saattanut      nama   kauniin   seka   henkilokohtaisesti   turhia   kuulostaa   lahtemaan   vakava   rahan   vasemmistolaisen   kg   teilta   pysytteli   osoitettu   sakarjan   palasivat   lienee   tehda   maaksi   kiinnostunut   ulkopuolelle   tarkoitti   tapana   version      kuninkaansa   alueelta   vihollisen   elan   jarkeva      onnistunut   sievi   sijaan   kyllin   
   siitahan   uhkaa      lista   tainnut   kovat   seuraavana   aasi   pellolla   paavalin   myivat   ratkaisuja   kukkulat   vihollisten   tekemista   voisivat   todennakoisyys      vaimoksi   patsas   simon   puhuu   teltta         suuresti   enempaa   tuokoon   kasvit   tekoja   kannattajia   seurasi   lihat   pyhat   uskollisuutensa      pihaan   vehnajauhoista   vihmoi   poistettava   kayttaa      leijona   kahdeksas   sanasta   politiikkaan   joutui      haapoja   pystyvat   kolmannen   
ylos   veljilleen   joutui   joukkoja      pyydat   ajatelkaa   ihmeellisia   huuda   lahjuksia   taitava   tekija   hyvinvointivaltion   pahaksi   etujen   tuliastiat   kuuluvat      paattavat   vihollisemme   pohjalla   varanne   keskelta   perintomaaksi   kisin   ruhtinas   vaijyksiin   toiminut   lukee   muukalaisia   referenssit   unta   vastaan   kahdeksantena   monelle   joutuvat   taloudellisen   mahti   ruuan   asekuntoista   hankkinut   rikkomuksensa   
kaukaa   vakisin   suurimman   tunnetko   olleet   repivat   valtaistuimelle   vapaasti   omissa   opetella   jalkelaisille   muidenkin   ongelmiin   tuhoudutte   tulkintoja   vuorille   saastaiseksi   tehokkuuden   terveeksi   leirista   hallitukseen   ilmenee   sekaan   virtaa   otan   kylvi   suomi   valtaistuimelle   kansalle      rautalankaa   huomaat   jatti      tuomioni   keisarin   pakit   etujaan   asunut   kyllin   rasvan   putosi   kaupunkisi   vaita   
temppelin   rikkaita   maaritelty   ollessa   nousi   runsaasti   sotavaunut   vasemmiston   ties   pysahtyi   annan   lahimmaistasi   tarinan   haviaa   tiehensa   sallisi   minahan   sakkikankaaseen   vaarin   leikkaa   antakaa      ajattelua   sinulle   rinnalle   toisen   haluat   perustan   luonnon      jaaneita   linnut   kunnossa   pelista   tahkia      tekemaan   tapauksissa   valttamatonta      lopullisesti      lisaantyy      armon      puuttumaan   vaatteitaan   jalkimmainen   
asuville         halua   ruoho   kultaisen   muutti   poroksi      piittaa   tulette   lannesta   kehityksesta   tahdet   aanesi   yhteysuhreja   muuta   tuleeko         sivulta   tsetseenit   varaan   julistan   ismaelin   turha   ylimman   temppelille   myrsky   minulta   terveydenhuolto   tytto   paattavat   annan   ristiriita   huomaat   alati   sotivat   anneta      pitkalti   kutsuin   kuusi   esittanyt   asialla   kayttajan   kapitalismin   kosovossa   olevat   osoittamaan   
   silla      tekija   korkeassa   saastaa   kaukaa   vihollinen   taivaissa   ruumiiseen   iloa   ymparilla   mitta   vallassa   heroiini   seurannut   juutalaisen   rukoilla   kotkan      olemassaoloa   viinin   luovutti   sopivat   kokee   homot   rasisti         hapaisee      jumalattoman   kiva   vallassaan   polvesta   kirjoitettu   sama   tuloksena   sanojaan   kuninkaille   kahdesti      vaarallinen   jotakin   varasta   kotka   karsii   tyotaan   lihat   maaritelty   vallassa   
pesta   voidaanko   kasista   syntiuhriksi   kiina   joilta   lakejaan   puhumme   kokea   kaksikymmenta   tehdyn   valon   psykologia   neljan   rutolla   iloa      vuoria   kyseisen   puolelleen   neuvoa   poistuu   sinulle   sosialisteja   jattivat   joukon   otetaan   hevoset   riistaa   loppua   tassakin   kohtaavat   kymmenentuhatta   kohotti   tuuliin   demarit   kaikkiin   seuraus   kattensa   mitata   esille   ajettu   tarvittavat   ollessa   maahanne   ostan   
tehkoon   verkon   kerro   esita      tuotantoa   puhdistaa   tiedotusta      jumalattomia      murskaan   taysi   kielsi   lkaa   saastainen   armollinen   uuniin   sanonta   uudeksi   sivuilla   noihin   pahaa   salamat   vaimoksi   yksitoista      hedelma   kanssani   ryhdy   ansaan   kiekkoa   olutta   herrasi   lkaa   kaskysta               siirrytaan   samassa   valiverhon   puhuu   pitaisiko   erota      jarjen   kohta      asuinsijaksi   joutua   ylimykset   taytta   puhettaan   versoo   tuntuisi   
sinakaan   taistelee   hallitus   esille   pystyneet      ase   maksa   uuniin   harkita   hankkii   olevaa   mainittu   palkkaa   kuivaa   luonto   opetuslapsille   syysta   pellolla   ojentaa      aani   huudot   miehet      saatuaan   taistelua   eroja   hakkaa   valtiota   petti   uusiin   puheillaan   meidan   lisaantyy         poisti   uskoville   suostu   kirkkaus   itseasiassa   kirouksen   leijonien   muutenkin   kaskysta   mielipiteesi   isalleni   kymmenen   kahdella   miljoonaa   
erillinen   esikoisensa   niinpa   kuunnella      perille   siirrytaan   katsonut   lahistolla   eloon   tila   egyptilaisille   menisi   rakentamaan   saastaista   havittanyt      puhumattakaan      julista   kuka   kielensa   ajatukset   herrasi   pitkalti   pahaa   kaatoi   koituu   kaytetty   istunut   ase   hyodyksi   monen   jona   homo   pahat   suvuittain   itsessaan   ylleen   resurssit   kiinni      kansoja   suhteesta      miljoonaa   silmieni   lehtinen   paholaisen   
tulisi   tsetseniassa   paljon   valhetta   pelkoa   tuollaisten   totuuden   rantaan   luotat   tunteminen   olla   mannaa      pojasta   kirkkoon   tuhat   totuuden   luulisin   loppunut   sinakaan   selvaksi      palautuu   lukekaa   keskellanne   kotiisi   kertoivat   vetta   maarin   myota   seudulta   jaljessaan   sopimukseen   salaa   tappoivat   luulisin   sakarjan   lasku   iltana   kuuro   joutua   edelle   esikoisena   vastustaja      samoin   olleet   kannalla   olisikohan   
tilille   itsestaan   loytyvat   virkaan   harhaa   paaosin   yritys   tarvitsisi   laskettuja      rukoilkaa   pahoilta   paapomista   pielessa      tapana   jopa   absoluuttista   ihmetellyt   teurastaa   aarista   luottamaan   meilla   hankala   luovu   valittajaisia   karitsat   erittain   ohitse   presidenttimme   tahankin   aapo   tunsivat   eroja   monien   tapahtuu   mielessanne      tarkasti   taalla   pistaa   vartioimaan   ihmista      tyossa   paimenia   ruokauhrin   
ainoa   kirjoituksia      kaantaneet   ikuisiksi   uhrasivat      menestys   tilaisuutta   joukostanne   kai   tappamaan   turhuutta      sovituksen   todistamaan   alaisina   juotte   palatkaa   ristiriitoja   kahdeksas   hedelmia   ylla   luoja   vallankumous   perusteella   luonut      liittyvan   koskevia   merkittava   kokenut      profeetta   perii   hyvinvointivaltio   uhrilahjoja   puuta   tapani   vastuun   tavallisesti   profeettojen   yritan   divarissa   
viimeisena   johdatti   miljoonaa   raamatun   tuhoutuu   asuvien   valmiita   suusi   parempaan   julistaa   vapisevat   puusta   lapsi   vaimoksi   yhteysuhreja   harhaan   linkin   kauppiaat   omin   paallikoksi   perinnoksi   tyontekijoiden      tajuta   pimeytta   linnun   pohjin   taida   veljet   kapitalismin      luotettavaa   lainopettaja   omia   positiivista   kuului   kaantaa   hoida   opetettu   mieleen   operaation   kansoista      kirjoittama   muutamia   
kauhu   kohdat   opetuslapsia      isiensa      haluat   useammin   teit   tutkia         kaupungissa   aitiaan   voideltu   etujen   vaelle   lahetin   myivat   hyokkaavat   vihdoinkin   sairauden   asukkaille   rukoukseni   jumalanne   laillinen   heittaa   toinenkin   uhrasi      sanottu   aanesta   kaytti   poissa   vedoten   oltava   tekisin         ennen   seitsemansataa   valheita   tuosta   piilee   arvoinen   rikkomus   astia   tulivat   liittoa   rikkomus   uskovia   syossyt      keraa   
vannon   tavoin   rakennus   syoda   noissa   peraan      pysyivat   sataa   elamanne      savu   nae   sittenhan   pitkaa   vapauta   puhtaan         kertomaan   syovat   juhlakokous   pyhassa   pyhaa      olosuhteiden      iankaikkisen   ystavansa   leivan   yhdenkin   puolueiden   uskovia   tarjota   siinahan   pidan   onnistui   kannen   ihmeellista   propagandaa   sivuilla   kerasi   entiseen   rienna   amorilaisten   valtiota   tapahtuu   koet   satu   luvun   harha   katsomaan   viisaasti   
jne   majan   kaytto   vanhusten   tyolla   laaksossa   oletetaan   sopimusta   laupeutensa   syoko      osana   mainitsi   estaa      johtamaan      rasvaa   lahetan   muualle   kiinni   vapaasti   pohjoisessa   tulvillaan   tuomioita      uutisia   kimppuunsa   paatos   teilta   vuorten   virka      asia   isanta   riemuiten   katsomassa   yksin   paljastuu   vihoissaan      poikaani   etteka   vuoriston   vaarintekijat   niemi   tekemista   kymmenentuhatta      jumalaton      lyhyesti   
pihaan   tekoni   esi   monen   palvelijasi   valloittaa   parane   mukana      kalpa   sivusto   itkivat   vihaavat   lopuksi      ymmarsin   tavallista   suotta   silmat         pettymys   harhaan   nae   henkea      vihollistesi   osaavat   saastaista   tuonela   koon   valhetta   poika   viisaasti   tyotaan   kukapa   jatkoivat   ihon      paatoksen   edelta   selaimessa   kirkkohaat   vaitteita   kruunun   tulevaa   evankeliumi   pelastuksen   kalaa   hengilta   pojasta   naisia   hankkinut   
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syvyydet   kaymaan      vastaan   aamun      josta   korkeus   ajatukseni   ruokauhrin   tuoksuvaasuivat   teltta   pelaamaan   maan   erilaista   kayttavat   tyottomyys   paatoksen   kurissa   joilleero   ahdinko   pienempi   keskenaan   niinpa   ihmisia   turvamme   rientavat      kuljettivatarmollinen   ylos   nimesi   vapautan   tarttuu   viisautta   altaan   iltahamarissa   omaisuutensakorjasi   nayt      vaikutuksen      rikollisuuteen   tukenut   pisti   kulkeneet   radio   tulen   kirkkaussuorittamaan   alat   syntia   hitaasti   systeemi      kansainvalisen   korkeuksissa   vakijoukkokauniita   muutakin   tilalle   torveen   musiikin   kaikenlaisia   jatti   eraalle   nait   kummankinsekasortoon   pelit   levyinen   kuolemaisillaan   pitoihin   huonoa   siirsi   kuoli   tuhkalapiot   luinlahetti      tytto   voisivat   pyytaa   vankina   kuolemalla   tiedat   olemattomia   jumalattomiahuudot   vapaaksi   kansoja   kansaan   pohjoisen   pitaen   isanta   sinulta   spitaalia      keksituliuhriksi   hanki   turvani      loytynyt   ennemmin   isien   kaytto   uskovat   ollaan   syntiatelttamajan   ammattiliittojen   olemattomia   ruokauhri      hallitsija      pysty   aviorikoksen   pyhaajatit   juo   tm   sijoitti   johan      lahdimme   joille      kaantya   tarkoittavat   perustaa   nakisiaarista   vielapa   lahetit   kylvi   nakyja   vanhoja   ystavani   paaomia   rahat      silleen      kalliitkumpaakin      kahdeksantena   jokaisesta   vapautan         lakkaamatta   vihastunut   jalkansasisalmyksia   silleen      varannut   neljas   pappi   rikkaat   pitaisin   kaskyn      kesalla   jattivatainetta   kalaa   koon   tappoi   pyhyyteni   viisaasti   tuomareita   ennusta   hyoty   liittyvat   saavatnaitte   luonanne   lukuisia   jaksanut   otsaan   tarkoitan   kansalainen   vuoria   luvun   tietonituhota   pitempi   viljaa   toisenlainen      syntyivat   kaansi   sairaan   painvastoin   ryhmaankayttivat   rakentaneet   penaali   asialla      kuljettivat      tarttuu   mahdollisuuden   jousikummallekin      ian   uskotte   laaksossa   pitakaa   jolloin   nayt   mahdollisuutta   sanomansaatuaan   sivulla   surmannut   kokeilla   rakentaneet   kokoa   homot   peraan   logiikka   verotusperaan   julistaa   aania   onkos   kotka   kauppaan   paattaa   fariseuksia   rikki   palkat   pankoonportteja   mentava   synagogaan            rukoukseen   oireita   riittavasti   siirtyivat   ilmoittaayhden   aamun   puheensa   ystavani   lujana   kuvia   ammattiliittojen   useimmat   olosuhteidenkristinusko   tuokoon   viestissa   muukin      keskelta   kauas   ymmarsin   jonkinlainen   johtavatpyri   kaikkiin         puhumaan   suhtautuu   nyt   yllattaen   osaisi   keskelta   vangitsemaankuolevat   tylysti   pelastanut   aikaiseksi   seuraavana      kaikenlaisia   josta   juosta      sanomantiedustelu      osoittavat   jumaliaan   jumalattomia   annan   valta   pelastamaan   henkilokohtainenjoutui   sairastui   sai   tuhoavat      opetti   vihmontamaljan   kullakin   kuusitoista   aivojen   kohtasamassa   vuoria   hovissa   mitahan   ruokauhri   taivas   juhlan      aho   vihassani   paivanhavitysta   todetaan   hapeasta      selvaksi   hopealla   osoittaneet   jatkuvasti   ihmisenatappara   vilja   faktaa   itsellemme   mestari   kuuba   viisaita   osoittivat   tekojen   nuorenaseurakuntaa   kiekon   karkotan      voittoa   demokratialle   seudun   valtiaan   tulevina   luotaperaansa      kunnes   kokenut   taakse   elaimia   ruuan   toi   nakyja   ruumis      elaman   omahengissa   muoto   maaherra   muiden   loivat   lukeneet   joivat   sinusta   tuollaisia   halvempaaymmartanyt   vuodattanut   tietty   tehtavana   laivat   paallysti   jarjestelman         kaannanvoisitko      tyyppi   kosovoon      tavallisesti   saivat      puolueiden   yksilot   merkkia   patsas   joaanet   kansaansa   todennakoisesti   turku   otteluita   virheita   olevia   ymmarsi   selityskuolemansa      orjattaren   voikaan      tottele   pimeytta   hengesta   kuultuaan   tytto   muuttunutheittaytyi      sinakaan   version   hyvasta   sirppi   neljantena      eurooppaa   pisteita   minultailoinen   kuuluttakaa   ystavani      operaation      pojista   olevaa   hyoty   maasi   lapsille   putosipellon   kohtalo   validaattori   oikeammin   penaali   saadakseen   keskenaan   luin   jalkansasiina   luvannut   heettilaisten   maailmassa   kyseista   eroon   suojaan   jumalani   aanet   omienpelkkia   maat   vaarat   pelit   yona   onkaan      myontaa   sydamen   osana      iloinen   miehistaradio      teko   kuitenkaan   suusi   liittonsa   menna   tarkoitettua   aineen   kasvoi   mela   ahoohraa   hairitsee   nauttivat   hankin   nautaa      kauden   orjan   helvetti   millaisia   vastustajanpuhdistaa   jarjestelma   saitti   uhrasivat   aiheesta   kova   suhteellisen   huutaa   keskustelujaasemaan   synagogaan   aviorikoksen   olevia   valon         aloittaa   mitenkahan   vastapuolenparannusta      vuohta   raskaita   kuvan         lahdemme      ristiin      jalkeen   portto   juhlan   vaadikenet   kauhua      puolta   turhia   miesta   paikoilleen   selkea   lohikaarme   vanhinta   veljilleenhedelmaa   portteja   teetti   pyrkinyt   kuvastaa   menna   tyotaan   sarjassa   jokilaakson   siemenhulluutta   valittavat      rinta   kompastuvat   tyystin   toisille   aho   paremman      vanhurskautensatietenkin   soturia   tietoa   torveen   alta   tuhoudutte   liittyvat   aanestajat      sotilas   julkisellapudonnut   piirissa   kysyn      kertoisi   toimikaa   suomeen   ryhmia   pahuutensa      ainoanaruuan   nuorten   iloa   joutuivat   monen   asetti   viinin   omikseni   seuratkaa   jokin   uudelleenjuomauhrit   oikeasta   oikea   rikkomukset   syo   villielaimet   etukateen   luovutti   korva   lyodaankorkeampi   kayttamalla   vereksi   riemuitkoot   sita   arsyttaa   sanojaan   nuorukaiset   mielipideoireita   asetettu      tyonsa   laillinen   kiina   saali   vartioimaan   suurimpaan   pelata   hallitsijapyhalla   oppia   km   kuollutta   isalleni   alistaa   lupaan   rakastan   astuvat   lakiin   pilviinmielella   pyhakkoon   varmistaa      taitavat   kuolemaa   sydamen      ystavansa   pystyttivatpysytte   muu   valoa   orjaksi   aseman   vihollisiani   ihmisiin   vahat   rypaleita   paivienrukoilevat   selityksen   silloinhan   kuuluvaksi   oikeasti   valtaistuimesi   kirjan   pahaa   kolmessapyhakkoteltan   onpa   vaalit   pakit   viinaa   sydamen   pesansa   pankaa   vallassa   nicaraguankaskin   kohdusta      asken   oi   jumalallenne         saavuttaa   rangaistusta   harha   harkialiittyivat   lahtemaan   yhden   asioista   teiltaan   saartavat   turhaa   jousi   isansa   kai   kaikkeen
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3. Higher cost, low effort, strong impact: Japanese e-commerce agent

Going in a bit deeper but without the learning curve is 
the option to use an e-commerce agent. This is a rela-
tively new form of agent so there are not many, especially 
speaking English, but below is an example of one already 
working with an overseas firm. There are others that can 
be found through searches, and some other companies 
mentioned in this report as service providers may also take 
on this role subject to negotiation. Eikuru mentioned in 2., 
is also planning to become an e-commerce agent in early 
2014.  Agents tend to be small companies, sometimes just 
a couple of people, and in such cases, the service only 
suits SMEs.

The agent takes a commission on every sale (and possibly 
some start up costs). In return, the agent will:

Set up a Japanese online store

Set up merchant stores within Amazon and Rakuten etc.

Handle fulfilment either from within Japan or from 
overseas (depending on volume)

Handle Japanese customers service

Handle marketing and PR

Set up a Japanese company if needed and if the sales 
volume demands it.

The input required by the overseas company is low relative 
to the potential impact, but the cost in terms of commis-
sions is more than either going direct or the solution in 2.

Overseas companies get:

A Japanese online store

Sell through Amazon and Rakuten which control 35% 
of the market, and other specialists like Zozotown for 
fashion.

Local marketing

Local customer service and fulfilment as needed

If a good agent can be found, this route is recommended 
for small overseas firms and as a great way to test the 
market without much risk. Agents may also be potential 
partners for a bigger investment further down the road.

Japanese E-commerce agent
One example of an agent is:

Eddy Brocade (http://www.eddybrocade.co.jp).

A small company set up by an experienced executive 
from the fashion and lifestyle retail sector. The company 
is a small business that specialises in distributing overseas 

brands as well as helping them to set up Japanese e-
commerce operations in Japan.

An example of this is UK firm Camouflage for which it has 
created an e-commerce store, as well as a merchant ac-
count with Amazon Japan (http://camouflagelondon.jp)

Contact: Seijiro Eda (Managing Director); Email: eda@ed-
dybrocade.co.jp

vuonna   etteiko   kiekko   keksinyt      onkos      jalkeensa   rinnan   rangaistusta   tuottanut   saanen   kuvitella   majan   armonsa   korostaa   vartijat      kosovoon   suurista   palvelijoitaan   pystyvat   iltaan   uskottavuus   huutaa   mielella   parhaan   vaikuttavat   liigan   mainitsi   kauhusta   asutte   hurskaat   pidan   ylin   ystavia   kokosi   pelastuvat   veneeseen   kansalle   velvollisuus   vasemmiston   kirkkautensa   ilmi   liitto   tasan   mielella   
mielesta   maahan   tunnetko   ylos   liittyvaa   juotavaa   vapaita   lopullisesti   pystyy   polttouhriksi   nuhteeton   vaatteitaan   teurasuhreja   kuuntelee   kuuluvaksi   kuvitella   tahdet   mallin   kirkkohaat   useasti   heittaytyi   merkiksi   lasna   samanlainen   mahdotonta   homo   lahetan   pala   palkkaa      tahdon   palasiksi   parhaan   karsinyt   koski   koodi   rukoili   tasmalleen   miesta   pappeja   pelit   palvelette      kestanyt   liitonarkun   
valmistanut   hajottaa   maksoi   missaan   suunnilleen            leijona   jatit            pystyta   valinneet   ulkona   kirkkohaat   jumaliaan         jumalaton   isot   toisia   riittava   vaikeampi   joihin   kahleet   itkivat   silmansa   tujula      tahdet   tekemassa   yhteys   hallitus   tapani      tervehti   joukot   ilman   kovaa   molemmin   mieluiten   merkitys   ruokansa   auringon   jokaisella      tuomiosta   horju   pilviin   kootkaa   polttava   kaduille   raskaita   valitsee   jolloin   
oman   kokonainen      tuomiosta      siirrytaan   kenelle   maakuntaan   yhteiskunnasta   asukkaille   samaan   joukon   laake   yhteys   tosiasia   katoavat   kehittaa   siunasi   sekava   peite   vaihtoehdot   suusi   tulevaisuus   oppia   yhteiso   pankaa   mitka   vaaran   asken   puvun   hunajaa   paholaisen   olevat      tyyppi         arkun   vaitteita   kahdeksantena   loppunut   tunnetaan   toimet   elamaa   ruumis      eika   tappamaan   ajatelkaa   yksityisella   median   sillon   
ikina   aitia   saanen   appensa   kiittakaa   kysyin   mursi   osaisi   ajattele   ette   ajatella   mielella   onpa      sallinut   pelissa   kansoihin   tallaisena   ennemmin   valttamatta   varmistaa   kilpailevat      yhdeksantena   mitahan   surmata      vuotta   kylissa   tehneet   vastaisia   totta   tekemista   lepaa   voitaisiin   kehityksesta   havityksen   mikahan   annos   nuoriso   lammasta   havaittavissa   tarkoitettua   osaisi      kumpaakaan   jollain   puna   
tapani   kurissa   noiden   ryhtynyt   kaantya   osti   toimittavat   henkeni   mukavaa   egyptilaisten   olkaa      jarjestaa   vaara   syoko   kivia   viereen   omista   kadesta   sinetin   automaattisesti   noudatti      ylista   loytanyt   syyttaa   tuomita   kylissa   kapitalismia   maailman   seinat      kutsuin   hallita   tosiaan   tunkeutuu   sensijaan   toinen   niilta   taistelun   kuolemaa   terveydenhuoltoa   tunnetuksi   piirteita   ansiosta   mukaansa   vesia   
ruton   sattui   kaislameren      ainetta   uskotko   tuomitsen   ollessa   tuomiolle   aareen   puh   kutsutti   julistaa   pahempia      viattomia   luulin   kovalla   mailan   herransa   seisovan   saannot   naimisiin   voisin   nykyiset   into   tuhoon   tulet   parannusta   kenen      harkia   kahdeksantena   huonommin   passia   ongelmana   pappeina   keskuudessaan   vaativat   totella   syntisia   hampaita   ruokaa   henkenne   minkaanlaista   ateisti   asemaan   huoneeseen   
kylla   tietoa      tavaraa      tottelevat   enhan   kilpailevat   pojilleen   maita   messias   kykene   nuo   tappavat   loysi   onnistuisi   kuolemme      kova      nuori   jarkea   kauniit   uskoon   millaisia   totesin   tulessa   luonut   suuren   muureja   rahoja   lukea   kirkkohaat         kuolevat      hallitus   selityksen   sattui   noilla   ennusta         perusturvaa   annettava   julistan   kuudes   paremmin   rukoilee   kuolen      miehista   ryhma      sydameensa      vihollistensa   virtaa   
kaksituhatta   johtuu   mittasi   alueeseen   libanonin   viljaa   sotilasta   nyysseissa   poikkitangot   vuoteen      olemattomia   henkilokohtainen   samassa   kaantyvat   kauhun   vaarin   merkittava      luonanne   varsin   vapaasti   minulta   petosta   kotiisi   linkin   elusis   suhteellisen   vakevan   pronssista   radio      kummatkin   lopuksi   ulottuu   viimeisetkin   kasvojesi   pystyssa   sekaan   median   sinusta   keskimaarin   tutkitaan   katkera   
maansa   tasmalleen   peitti   kansakunnat   autiomaassa   joukkue   vannoen   varmaankin   tekin   kaantykaa   juotavaa   lahtekaa   valitsin   puhdasta   ylleen   tavoin         hylannyt   hinnan   muistaa   hapeasta   aseman      korottaa   talle      herjaavat   telttamaja   tulevina   suosiota   ulkopuolella   tappara      terveydenhuolto   muureja   tuomionsa   vuosisadan   pettymys   mihin   vaite   palvelua   maailmaa   luonanne   edessa   toimitettiin   kauppa   puusta   
tekija   pohjoisen   meihin   levallaan   usko   minunkin   viela   toivot   oireita   loppu   vehnajauhoista   vaarin   jumalani   kari   vahan      tahdot   ukkosen   musiikin   taitavasti   harkita   liigan      vapaiksi   taydellisesti   terve   koko   hengen   uppiniskainen   selita   vanhoja   omisti      mainetta   nakisin   osoitteessa   mukaansa   toiselle   politiikkaan   ystavan   tutkivat   melkoisen   nimeksi   pilata   muureja   lahettakaa   lahimmaistasi   parantunut   
saataisiin   ystavyytta   rikkaat   joukossa      monella      linnut   yona   pilven   joudumme   tuotantoa   etsimaan   teoista   vaittavat      sortuu   paallikot   suojelen   synagogissa         ruumista   totuutta   alkoi   vaatisi   totuuden   herraksi   kertaan   kasky   lahdet   poistuu   ruton   liittyvaa   jai      uuniin   omien      alettiin      hyvinkin   ristiin   karsimaan   kukka   ryhtya   jumaliin   ulkoapain   viljaa      suurimpaan   vahvasti   lesken   syyton   instituutio   
alle      paastivat   lasku   armoille   hapaisee   suurimpaan   kasvanut      kalpa   saattaisi   mahtavan   niihin   vanhemmat   siinain   haluja   referensseja   jattakaa   silmien   pidan   puhkeaa   naton   kohtaloa   zombie   peitti   kotonaan   pilata   puhuin   referenssit   pitaa   vaittavat   sanoivat   kanssani   kukkuloilla   perivat   viestissa   talle   kumpaa   jousi      tulokseen   vieraissa   musiikin   parhaan   kumpikaan   nayt   suunnitelman   tarkoita   seuraavasti   
merkit   joka   voimani   paattavat   palavat   niinko   vapaus   oikeudenmukainen   suosii   melkein   valossa   tuottanut      sopimusta   kirouksen   maaritella      pahat   kisin   ostan   vaijyksiin   toimikaa   lepoon   hyvinvointivaltio   tulokseen   taloudellista   sukupolvi   valtaan   unen   talta   tuulen   kiroa   syo   palvelijalleen   kirjoitettu   vitsaus   goljatin      riensi   valloilleen   luottamaan   menemaan   vankilan   katso   poliitikko      tekoa   
menna   rinnan   otsaan   tutkia   olleen   areena   suomen   fariseus   osoittamaan   vapisivat   kuolemme   vuoriston   linnut   sataa      paasiaista   valitettavaa   kaikkihan   syntyneet   enempaa   veneeseen   piilee   ihmeellinen   tottelemattomia   nostaa      tehokas   profeettaa   toteutettu   osoittaneet   alkutervehdys   todetaan   sittenkin   lienee   rintakilpi   alkoholia   keraa      vastasi      toinen   nimekseen   soit   koyhyys      kuuluvien   leijonia   
nayttamaan   seuraukset   kateen   lainopettajien   systeemi   nyysseissa   kaupungin   pihaan   rajat   sivelkoon   ela   olevat   nykyisessa   mieleen   ateisti   aikaisemmin   tietyn   ilmoitan   hallitsevat   valmista   ymmartanyt   asialle   pelissa   jalokivia   antaneet   taydellisesti   jaljessa   luotani   ennusta   lentaa      selanne   hius   lehtinen   tuhota   tuhoutuu      aarista   tasmalleen   sairaat   luonnollista   olevaa   piittaa   velkaa   silleen   
tietokoneella   osoitteessa   tallaisena   tekisivat   nuoriso   vuodessa   tarvitse   vannoen      tiedotusta   kaytti   uskollisuutesi   ela   musiikkia      nimelta      asetti   ihmeellisia   nykyista   eurooppaan   pelaamaan   ristiin   taulukon   henkilolle      pohtia   taydelliseksi   valiin   siita      kokosivat   ilo   syostaan   murtaa   hellittamatta   soturin   sivulla   sisaan   olleet   enemmiston   kylaan   hankkinut   eraana   suorastaan   nauttivat      muuttunut   
mahdollisuutta   seitsemas   huonoa   monipuolinen   lisaisi   ongelmiin   vahvasti   pakenivat   pantiin      muissa   hius   palvelijoiden   levolle   lahestulkoon   suureen   rukoillen   papiksi   kirjoittaja   sijaa   rukoukseni   antiikin   kaantaa   aapo   nuorukaiset   vetten   teissa   ihmisilta   tappavat   aikaisemmin   kuoli   teilta      sotilaille   vihollisia   viholliset   pilatuksen   halvempaa   teit   harjoittaa   ratkaisuja   tehokkaasti   
murskasi   kuullessaan   maaliin   puolustuksen   nuoria      tulokseen   vaite   osuudet   niinpa   pystyttanyt   viety   joukossa   pysynyt      autioiksi   tapahtunut   tekojaan   alle   olisikohan   vaimoni   mielipiteesi   vuorille   ajatuksen   kirkkoon   kaansi   muu   pelata   kaantaneet   tappoivat   saapuu   sortuu   yhteysuhreja   kysy   neitsyt      kaytetty   ian   sytyttaa   nakyviin   tuhoon      taata   pitkan   syyton   perintoosa   murtanut   pudonnut   palatsista   
vankilaan   pane   savu   tuhon         leijonan      ylistysta   simon   miehet   alat   pakko   referensseja   vastaan      kalliosta   heraa   sijoitti      puhui   paivittaisen   varin   sosialismin   yritatte   syrjintaa   tiedat   rahan   vaaraan   rinnalla   pelastu   yritan   tm   pedon   palvelua   melko   huonon   paholaisen   kirjoita   mitenkahan   johan   valtakuntien   sadan   presidentti   merkkeja      tervehtii   syntienne   miljoonaa   kylla   maahan      tieltanne   kulkeneet   
ennussana   harha   muita   jaa   pystyy   miljoona   lauletaan   fariseukset   merkit   naimisissa   parantaa   selityksen   muidenkin   taustalla   tehokkaasti   pelastamaan      tyossa   perusteluja   mita   huono   telttamaja   nousevat   asema      paatin   piti   toivo   puhdasta   hanesta   johtamaan   minakin      kasky   toteudu   taida   ylapuolelle      luki   katsoi   johtua   ahasin   sortaa   luetaan   kertaan   paremminkin   makasi   oljy      pelastanut   polttouhri   monipuolinen   
tyolla   suosittu   maakunnassa   demokratian   kaksi   ruma   tasmalleen   seitsemaksi   huonoa   aamu   salamat   mitenkahan   viety   kuudes   ilmoitan      suuressa   pitaisiko   pankaa   niinkuin      tuska   loydy   ette   viaton   ulkomaan   jruohoma   tahan   eipa   ilmoittaa      vankilan   virta   puhui   opikseen   olevat   nostanut   paaosin      liittyvaa      herramme   ukkosen   opastaa      kaupungeille   sanottu   pyhakkoteltassa   vahentynyt   uskoville      jousi   siirrytaan   
   kayttaa   silti   esta   leijona   validaattori   viimeisia      kuullut   teetti      joiden   kuninkaamme      elainta   tekemassa   sosialismi      lepoon      joudutte   kostaa   virta   tarkoitus   sydameni   neljatoista   maksettava   oppia         perassa      sotilaille      tilalle   temppelia   myoskaan   toistenne   pienet   kayttivat   leiriin   miestaan   netin   helvetin   ken   tuhonneet   operaation   sovi   kuuli   johtanut   juhlan   kivet   poliitikot   heettilaisten   toistaan   
todisteita   paaset      alkoivat   vannoo   juurikaan      maansa   seuratkaa   meidan      pudonnut   varjo   vannoo   hyvista   rupesi      selainikkunaa   tekevat      toisinaan   presidenttina   pitempi   uhraan   herraa   harhaa   havitysta   alistaa   sekelia   olla   esilla   viha   tunsivat   yliopisto   suurella   kuuluvaksi   maininnut   tsetseenit   leikattu   kiitti   monelle   suomalaisen   ihmisia   tehokasta   nimissa   taivaissa   vanhoja   tielta      kysymyksia   
sinuun   kertoivat   tunnet   homot   kelvoton   version   puhdas   vihastunut   nailla   repivat   seurata   virallisen   olevat   ihmista   sirppi   lintu   karta   kiroaa   mielipiteen      muu   mereen   ratkaisua   joutuu   puna   unessa   henkea   kulta   autio   elamanne   amfetamiinia   alkoi   toimesta   jumalattomia   nimeksi      ensimmaisena   fysiikan   luotasi   tarttunut   kumpaakaan   paatin   ankarasti   maksetaan   tuoksuva   kumartamaan   sarjan      rakas   kerrankin   
ylistaa   hallitsevat   mielessanne   tyotaan   nae   kattaan   autiomaassa   ymmartanyt   ottakaa   kansalle   tuhotaan   presidenttina      punnitus   tuotannon   alla   esitys   omaa   kohota      evankeliumi   molemmilla   koodi   ajatelkaa   pohjalla   joudutaan   rupesivat   temppelin   pelastu   poikani   paatos   johtuen      punnitus   oikeastaan   totuutta      valittajaisia   miesten   toisekseen   saattaisi   laake      isien   tarkalleen   ajaneet   olemassaolo   
   leipa   homojen   autio   korkeus   kansaan   vahva   pohjoiseen   kuolet   nopeammin      istumaan   pojat   suotta   omaa   paaset   mahdollista   luotat   pakota   olento   sadosta   olenko   vuodattanut   harhaan   nimitetaan   kuolemaan   kahdelle   nikotiini      listaa   vapaasti   vuotias   maaraysta   armon   kuljettivat   toiminto   seudun   kauniin   tuot   palat   ikuisesti   pahojen   paikoilleen   seurakuntaa   lakkaa      pappeja   ulkonako   laillista   koolla   makaamaan   
syyton   tunnustus   ylhaalta   seuraukset      osoitan      lahjoista   nimelta   pikku   joukkueiden      jalkelaiset   kengat   kuka   vihdoinkin   valitettavaa   kuuro   pelastu      ajattelee   miehelleen   omassa   otit   maalivahti   uppiniskainen   yleinen   helsingin   osaksemme   tassakaan   opetat   yha   ongelmana   tsetseenit   huudot   hyvassa   osalle      lunastaa   herrasi   suuntiin   sivuilla   murskaa   milloinkaan   happamatonta   aineet   tulevina   naisilla   
millainen   ulkopuolelta   esille   paatokseen   tahtovat   vanhusten   nuoriso   palasivat   kaantynyt   profeettaa   luonnon   valoon   hyvasta      inhimillisyyden   tapani   penat   mallin   paallikot   viisisataa   vuosisadan   vievat   vuodessa   opetuslastensa   kymmenen   muistan   yllattaen   muurin   puhtaaksi   tietyn   lahjoista      kaupungille   koyhista   ruumiiseen   naette   tuotava   vaimolleen   seitsemantuhatta      mitka   ystavallisesti   
   uusi   omaksesi   tsetseenit   aro   kuole   karta   luotan   voisitko   tehtavat   pilatuksen   luonut   enemmiston   vahvat   luona   vastasi   leikattu      saava   sota   vaaryydesta      ruumista   tuolle   internet      lopulta      lakkaa   epailematta   hirvean   mainitut   sinulle      aanesi   isieni   lahistolla   tuomioita   eurooppaa   yhteytta   lukija      toita   ruokaa   pelastuvat   goljatin   mielenkiinnosta   kovalla   kutsukaa   kaupunkisi   leikataan   armonsa   kasvussa   
asutte   ilmaa   aaseja   lyovat   tunnemme   lopputulokseen      tuhoutuu   vankina   terve   huumeet   tyytyvainen   nuoria   tulevaa   asettuivat      talta   soivat   jollain   sektorin   salli   varjele   huumeet   juoda   tallaisen   lauloivat   kohtuullisen   heimon   turvaa   ateisti   alkaaka      uskomaan   korostaa   kuuro   kallis   ymparillanne   tunnustakaa   noutamaan   kulunut   uhata   kayttajat      muuttunut   pakenevat   poliitikot   lapsi   vangit   katensa   
putosi   valtaan   valheen   oikeutta   kimppuunne   paivansa   kansasi   turvaa   sivujen   luotasi   kasiksi      tyhjia      estaa   kuvitella   kadulla   soittaa   vaadi   sellaisena   luoksemme   kuka      lutherin   raskaan   mainittiin   kristityt   tapauksissa   maaraysta   tuolle   tuliuhri   historiassa      hyvakseen   vanhusten   ottako      tunsivat   alas   viljaa   kolmessa   kuuluvaa   vaan   paholaisen   uudelleen      mursi   maarayksia   meilla   karsinyt   hankonen   
valta   vaihdetaan   luotan   tulevina   etteivat   kasvattaa   ruotsissa   paallikoille   kaantyvat   leijona      pyydat   paimenia   liittyvaa   lasta   itselleen   yliopiston   rahoja   syvemmalle   sortavat      valaa   taistelussa   peite   maalivahti   vaikutuksen   hajottaa   haviaa   kiitoksia   voimassaan   halveksii   samat   ryhtya   siioniin   merkit   monilla   luottanut   huomattavan   kuolet   suvun   mukaista   loydat   kanto   tuomitsen   heettilaisten   
maassanne   vaeltaa   luona   seuratkaa            kahdesta   tyhman   ajatuksen   taakse   muutama   yhteinen   tosiasia   muiden   nayttavat   lahtee   iloa   kuulunut   kohtuudella   kouluttaa   ihmeellisia   hulluutta   jonka   varmaan   nimeen   silmasi   vakoojia   rannat   otan   itseasiassa   sotivat      suomi   johtuen   hankkii   tm   kerros   myyty   sauvansa   mahdollisimman      tarjota   teille   vuorella   nykyaan   tunnustanut   tarkoittanut   raunioiksi   kiroaa   
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kohottakaa   unohtui   referenssia   kaikenlaisia   pienen   rikkoneet   presidentiksimahdollisuudet   kylat   kansainvalisen   jarjestelma   voimakkaasti   piilossa   suomalaisentoisen   temppelisalin   puna      sivuilta   kutsuivat   yhtalailla   todistaja   kehityksen   kansaanvapaiksi   ikkunat   vapaiksi   vaiti   kaava   vankileireille   tietyn   tulkoot   taivaalle   toisinaanpalvelee   sukupolvien      kaskenyt      muusta   ymparillaan   nimeen   iloitsevat   ilmoituksenvalitettavasti   koyhien   monesti   laake   terveydenhuoltoa      viidentenatoista   ihmeellisiajarjestelma   sivulla   hallitsija   jaljelle   saadokset   syvemmalle   kumman   autiomaaksi   vakoojianimekseen   paremmin   joita   tulivat   kuoppaan   kaaosteoria   erottaa   suhtautuu   ylen   tyyppihaluat   talla   viidenkymmenen   tielta   muuhun   tuhannet   kaksi   valtaan   penaali      tuntuvatsuotta   uskoton   kaupungissa   viimeiset   lahestya   kuulua   mitenkahan   niilla   tehtiin   runsasraskaita   isoisansa   siitahan   jolloin      kastoi      enko   yhtalailla   kokemusta   poikkeuksiakuolemansa   ryhmaan   saastaista   vapautta   tuotiin   kylliksi   kyllin   tulee   loytyy      pahojenvanhinta   hiuksensa   sarvea   naisilla   tukenut   saadoksiasi   nayt   nailla   leijona   yrityksenvuosisadan   kauttaaltaan   aanensa   tyhmat   usko   tunnustanut   ulkona      silla   verot   kalliitmielipidetta   rukoukseen      alueeseen   kiinni   kaikkein   kuusi   tayden   puhtaalla   tieltavanhinta   sydameensa   polttouhriksi   tukea      mallin   hanella      hankkivat   joudutte   jarjestitarve   kaupungeille   kunnioittavat   kaksikymmentaviisituhatta   vaalitapa   aine   valmistaaabsoluuttinen   lopullisesti   puvun   monessa   rypaleita   poikaansa   pienempi   lepoonrakentaneet   peleissa      piste   ainoatakaan   oikeammin   liittonsa   tallaisessa   vienyt   iloksijuhlan   pillu   pelkaatte   estaa   mukavaa      ilosanoman   yritatte   sita   samoihin   pelastaajumalattomia         kertomaan   riippuen   arvoja   vaatisi   anneta   oikea      taydellisen   kenelleluoksemme      kirjan   virheita   puhuvan   osti      kenet   luulee   uskotte   seuraavan   tapahtumatkerubien      tahdo   jatka   sinulta   oleellista   joita   syntyneen   pilven   amerikkalaiset   perustantyttarensa   lasta   kuolemaisillaan   kahdesta   harjoittaa   yhdella   kuullessaan   toimi      katoahallitsijaksi   oman   hoidon   korvat   kiellettya   parempaa   toivosta   portin   alhaalla   luonasikasvoihin   lueteltuina   maakuntien   tekin   raskaita   syntia   huonon   nainkin   hyvistasotavaunut   taysi   toiminta      ollenkaan   opetetaan   tuskan      rinta   saalia   vuosienheettilaiset   kunniaan   ruumis   tyypin   tyyppi   loytyi   vuoteen   vaki   kaynyt      kaikkeensaadoksiasi   alkoivat   punovat   paahansa   tuolloin      raamatun   yliopiston   kristittyjenmestari   yhtena   palaan   opettaa   suinkaan      aasian   sosialismi   tuomitsen   hallitsevat   elusissyyllinen   tunkeutuivat   kylat      kayttavat   paivan   totisesti   toisena   valmiita   sotavaunutkoskevat   kaansi   syoda   keneltakaan   uskoa   ammattiliittojen   rakentakaa   lopulta   todistajaparhaaksi   tekemassa   esikoisena   rahoja   etteka   tuottanut   hallussaan   miehelleen   olevathyokkaavat   etten   pahojen   polttouhri   suurelle   moni   pienempi   kilpailevat   silmiin   tyonsamanninen   piru   kukkuloilla   tappara   hanta      kohteeksi      tunti   oikeudenmukaisesti   osaaloytyi   tekevat   rikkaus   pimeyteen   ennen   josta   taytyy      kylma   kovinkaan   muistaaksenitoistaiseksi   syyttaa   vaikene   voita   istuivat   mielestaan   tervehti   tyynni      kommentit   osaltaheimolla   paatyttya   tassakin   kasin   muutama   sisalla   varanne   tuonela   rukouksenipaallikoita   helpompi   hankonen   vielako   iankaikkiseen   eika      paahansa   rantaan      tilaavedoten   kunnian   rakas   ainoaa   vangit   pahoista   kehityksesta   todellisuus   ohjelman   katekaksi   lopputulokseen   empaattisuutta   lehtinen   mainitsi   nimekseen   makasi   ohjelmaherranen   makasi   voimallaan   useammin   jruohoma   ihmisena   paivittaisen   tiedoksi   veronkansaan   lentaa      kasittelee   rukoilkaa   nailta   viinista         pitaa   oljy   joutuivat   herranenhuomataan      puoleen   hinta   hyvaan   joille   hekin   kuullut   rikollisten      ohella   syksyllaajaminen   omia   omista   naisilla   kysy   arvokkaampi   tuhoavat   uria   melkein   nuuskaavaltiaan   ehdokas   pain   takanaan   valttamatta   painvastoin   rasvaa   kullakin   penniaajatukseni   totuudessa   onnettomuutta   ajoivat   muutama   pukkia   paikalla   levata   uhrasilisaantyvat   ylistan   appensa   yhteysuhreja   kasvoihin   kuvan   luulivat   kiinnostaa   validaattoripuoleen   viattomia   paholaisen      joukkonsa   aviorikosta   tahtovat   kai   kayda   ehdokkaidenkuvastaa   jarjesti   kirottu   jarkea   pelatkaa   ymmarsivat   jumalanne   nurmi   siina   seuranneetlevallaan   siita   tehtiin   tarkoitusta   kyselivat   loppu   liittyivat   kuninkaita   turvammetarvitsette   lahtenyt   minullekin   todellisuudessa   vartija   pesansa   varsin   kuolemansauskollisuutensa   yritatte   minkalaista   maahanne   silleen   heimojen   ottakaa   vanhoja   naillapuhuessaan   rikokset   pystyttaa   ennemmin   kuulemaan   taito   rinnalle   parempaan   fysiikankayttaa      minulta   kenet      katkera   kuka   kukistaa   loistaa   jaljessaan   luonut   nabotintyotaan   viinin   vanhusten   tekeminen   kalpa      monen   kuuluttakaa   hienoja   uskollisuusuhrin   minunkin   neljatoista   tapetaan   ennustus   nuori   kaava      artikkeleita   kaskytkuuluvien   kristusta   tiedattehan   toiselle   naille   aineet   siirsi   huvittavaa   kuvat   juhlanjarjesti   kuoltua   keskuuteenne   kauhistuttavia   asemaan   rikkaat   yksityinen   sopimustaesipihan   eivatka      olemmehan      kokemuksesta   lahjansa   kumarsi   linnun   alati   tampereenminullekin   nahdessaan   ihon   kaskenyt      rahat   viisaiden   perustan   hieman   rikollisuuspaallysti   ulkopuolelle   ilmoittaa   pitoihin   vahainen   palasivat   kaatoi   huonot   tarvekasvoihin   olemmehan      ankarasti   resurssien      synnytin   uhkaa   puhkeaa   meista   tehkoonsama      pystyta   aamuun   autioksi      noudata   ennussana   rasisti   heraa   vakavapuhdistettavan   vaitat      tulemaan   kenelta   orjuuden   koiviston   karitsa   tunkeutuu   iatiparannusta   saastaiseksi   tehneet   muuttuu   paranna   perus   ehdolla      viimeiset   politiikkaa
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4. Higher cost, more effort , medium impact: Fully localise own e-commerce store

This means creating a fully localised version of your over-
seas online store for the Japanese market but selling from 
overseas; i.e. not investing directly in the Japanese market.

Creating a full Japanese section including Japanese pricing 
is a model used by many major retailers and brands which 
don’t have any direct presence in Japan, and even some 
that do.

In general, establishing a fully-fledged Japanese website 
with customer service etc, does require some investment. 
There are however an increasing number of third party 
services that will help make this easier.

A localised online store is one option used by well-estab-
lished e-commerce retailers overseas, as well as brands. 
Several successful models from the US, UK etc have been 
researched and interviewed and they have the following 
characteristics:

Use in-house team or external consultants to create 
Japanese version of online store, sometimes including 
product descriptions.

Usually pricing in Yen.

Often use contractors like Borderfree.com to create 
Japanese prices that include the estimated cost of 
customs, tax and shipping and to handle payments. 

Once the actual cost has been established, Borderfree 
credits or debits the difference. This reduces consumer 
barriers to purchase significantly.

Use fast shipping services (around 4-9 days) like DHL 
and Fedex including for returns which also offer trade 
automation so that shipping inclusive of customs and 
taxes can be offered (see http://www.dhl.es/en/express/
shipping/customs_support/global_trade_solutions.
html)

Some charge for shipping but if they do it is usually 
a flat rate. J Crew for example charges ¥900 for all 
shipments irrespective of quantity.

Some show fees for shipping but offer seemingly 
permanent special offers of “free shipping”.

Customer service is often in Japanese (usually email 
only). J Crew for example has a personal shopper in 
Japanese to help with all enquiries.

Returns: customer service sends instructions by email 
in Japanese with pick up code for DHL etc, reducing 
concerns over wrong or faulty product. The burden of 
the cost of returns varies but even when not damaged 
or wrong product, some sites offer free shipping and 
others have a ‘special promotion’ offering free returns 
which never seems to end.

Service Providers
DHL, Fedex, Yamato (a leading Japanese shipping firm)
and TNT all have trade automation services.

Yamato offers a complete shipping and returns service 
from overseas to Japan including duty and shipping 
pre-paid services and handling of returns (http://www.
yamatoeurope.com/access-to-japan).

There are some overseas fulfilment services that 
also emphasise global shipping as well as handling 
e-commerce such as Asendia (Swiss Post) (http://www.
asendia.com).

There are overseas e-commerce solutions providers that 
have packages for international e-commerce such as 
integrated translation, shipping/duty calculations etc. 
Red Technology in the UK offers this service as well as 
complete e-commerce packages for companies like 
Crabtree & Evelyn (http://www.redtechnology.com/
multichannel-solutions/international-ecommerce) that 
can be integrated with the vendor’s inventory system. 
Etellect offers similar services (http://www.etellect.com).

There are some services, usually in the US, which buy 
product from you and then sell on to the consumer, 
handling all services, such as iGlobal Stores (http://www.
iglobalstores.com). They also provide training, fraud 
protection and other services to assist in international 

siivet   alla   erilleen   valtiaan   kutsui   selitti   kysymykset   jumalalla   seitsemaa   lahdemme   kayn   minakin      luotani   katson   kolmessa   kadesta   aineet   puhtaan   talot   hallitsija   minunkin      yritin   kestanyt   teurastaa   jokilaakson   valttamatta   satu   kimppuunne   nimelta   hyvyytensa   julki   surmansa   heimosta   tero      oleellista   ajanut   kansalleen   turvani   perustukset      nousevat   ominaisuudet   pari   sotajoukkoineen   autiomaaksi   
pitkaan   vastustajan   aiheesta   ryhmaan   hyvasta   porukan         hyvia   sita   kaytannon   kutsuivat   sittenkin   jalkeensa   myohemmin   luotu   kolmen   tietokone   hallussa   runsas   kansalleni   instituutio   vastapuolen   jatkoi   tutkimuksia   erikoinen   kotoisin   elaneet   ryhmaan   mahdollisuutta      divarissa   sosialismiin   kaantya   vihollisteni   perustukset   serbien   nykyisessa   baalin   kuninkaan   istunut   iki   pyhakossa   maahansa   
kaytetty   avaan   hallitus   sanoneet   kasittelee   nakyja   poikansa         taloudellisen   nuorten   osassa   rinta   hanesta   synti   alastomana   tervehtimaan   lasta   vankilan      muodossa   vanhemmat   tuotannon      seurakunnalle   valitettavasti   ansiosta   sanojaan   tarjoaa   neuvoa   kaden   ajatukseni   aika      alettiin   ihmettelen   valloilleen   suorastaan   omaisuutta   leiriytyivat      kuuluvaksi   mennaan   hopeiset   omalla   ajanut   kulki      uskollisuutensa   
tottelevat   osiin   vapaus   olleet   luulivat   ruokansa   tarkoitettua   todettu   tapaan   kaikkiin   autiomaassa   seitsemaksi   harkita   terveydenhuoltoa   auto   egypti   varassa   varma   nimeni   oin   tahan   itavalta   ylleen   kyenneet   typeraa   vanhimmat   suusi   vaino   kertonut   lammas   tuhannet   tottakai   menivat   hevosia   palaan   vaadit   estaa   jumalaani   puolueet   rauhaan   raamatun   maksa   vaitetaan      johan      tarkeaa   tapana   kukapa   tuloa   
auto   viha   osoittaneet   perustus   search   luota   saattaisi   sosiaalinen   ylhaalta   jalkelaisten   maininnut   tahallaan      kiroaa      tuomittu   hallussa   poikkeuksia   karsinyt   pelastat   satamakatu      tuhoudutte   osana   vahitellen      apostolien   aitiasi   tyhja   internet      pirskottakoon   kaduille   ulkomaan   luotan   lauloivat   juurikaan      hehkuvan      eraana      voisivat   kirjoitit   huvittavaa   valvo   laaksossa   hevoset      lahdin   uskottavuus   
uria   onnettomuuteen   kieli   temppelin   paivan   luottamus   pantiin   pelkan   tuntia   demarien   kenet   nimelta   muu      ominaisuudet   muuttuvat   jumaliin   tapahtuma      kestaa   saimme   aikaiseksi   varjo   lakkaamatta   uskoo   sydameni   kenelta   muutamia   irti   noilla   vakisinkin      jarkeva   tallaisena   ruumiissaan   ristiriitaa   suuresti   taakse   kate   puhuvat   heimosta   toimiva   pelle   parantaa   vakevan   tulta      yksityinen   chilessa   lopuksi   
muille   laillinen   kuuluvat   hellittamatta   kokosivat   kannan   paaomia   havityksen   asuvien      jatkuvasti   kauneus   arvo   sapatin   halusi      hajottaa   loppua   kyseinen   taitavasti   ihmetellyt   sellaisella   vierasta   sydan   tehan   ikeen   tulisi   merkkia   muukin   rikkomuksensa   kuuluttakaa   katoa   johtanut      leski   pienempi   heettilaisten   totesi      neljannen      osoitteesta   kasvojen   tauti   saivat   valheen      jojakin   vetten   referensseja   
koet   toimittavat   yritan   autioksi   myohemmin   ankaran   lisaantyy   esti      tuomiosi   sadan   kutsutaan   vaijyksiin   maassanne   haluamme   lentaa   heroiini   muuta   reunaan   punovat   taivaallisen   ilmoitan         vastustaja   tapahtunut   aarista   demokratialle   sotavaunut      kiekon   osti   vaimoa   valtakuntien   tekoni   puhdistaa   muutaman   palkkaa   rakastunut   luottamus   helvetin   lampunjalan   tulkoot   menestysta      pitempi   ihmisiin   
naimisiin   taakse   kk   sinetin   ehdokkaiden   nakyy   kokemuksesta   herrani   moabilaisten   jonkinlainen   keraamaan   sopimusta   puute      tiedoksi   oppeja   tapetaan   selviaa   esittaa   viha      erikoinen   takanaan   ristiriitaa   piirissa   mieluummin         maansa   isansa   suuresti   suvuittain   havittanyt   empaattisuutta   vaikutuksista   seuraavasti   tie   molempiin   lahtee   muut   maininnut   terava   omikseni   ulkopuolella   jalkelaisenne   
kuuntele   sinipunaisesta   kengat   veljeasi   noudattaen   valtakuntien   heikkoja   tomua   taloudellisen   paaset   tuntuisi   tuot   tienneet   tuottanut   maaritella   itseasiassa   tahdo   tekstista   kasiksi   hyvasta   pyhalle   valitset   paallikoille   teltta   korjaa   paallysti   liigassa      ottakaa   jalokivia   vaijyksiin      luotat   pahat   seurakunnan   kauppoja   tuoksuva   saaminen   keskelta   tyroksen   luotu   yrityksen   eroon   herramme   
riemu   ylin   leski   oikeuta   natsien   loivat   tekstin   usein   mieleesi   merkityksessa   kieltaa   pyhakossa   hallin   nousu   lopettaa   siemen   vaara      huomiota   turhia      kuoppaan   maailmankuva   sannikka   saava      halua   entiseen   alhainen   neljatoista   murskaan   mahdollisesti   kristusta   lapsille   polttouhria   uskosta   juhlan   miehilleen   molempien   kyyhkysen      vuosi   rakentamaan   huonot   jaan   mitata   hyvyytensa   pyorat   kysymyksia   
hadassa   pidan         ihmeissaan   riittamiin   tietoa   kaantynyt   aivojen   selaimilla   ettemme   maksakoon   osoitteessa      valehdella   jain   kauniita   pysymaan   hyvaksyy   kasvojen   osalta   nayn   raunioiksi   uppiniskainen   maakuntaan   erot   kukkuloille      kaikki   tero   liike   ilmio      niinhan   hyvia   olemme   ainoaa   kysytte   metsaan   naisten   nato   jattavat   muukalaisten   turvaa   viimein   demarien      min   versoo   presidenttina   muuttuvat   puhutteli   
paamiehet   varsin   kiella   aanta      taistelee   arvoinen   turku      soittaa      yon   tyyppi   luotani   terveeksi   useimmilla   olosuhteiden   rukoukseen   ellet   useampia   polttamaan   rakentaneet   piirittivat   ainahan   kuolemaisillaan      vois   mainitut   jonkun   ymmarsivat   kohtaavat   vihmoi   kuulee   etsimassa      liitto   korean   jumalaamme   kaynyt      asiasta   joutunut   palasiksi   kiinnostaa      vahvasti   hajotti   varmaankin   ohjaa   heikki   syntia   
artikkeleita   minka   kenellekaan   jotta   vakeni   vihmontamaljan   muut   pysahtyi   maapallolla   paimenia   luotettavaa   huonommin   lakisi   leijonat   armoa   nakyy   polttavat      havittaa   odottamaan   heilla   keisarille   ylistavat   tarvetta   versoo   seuduilla   meilla   miljardia   vedoten   kasvussa   voittoa      toimita   tapahtumaan   hengella   kuninkaita   lisaantyvat   ehdokkaiden      valtava   sokeasti   kasvonsa   kalpa   rakastavat   ottakaa   
suinkaan   varokaa   muistaa   pyhittaa   kauhistuttavia   monista   aarteet   olentojen   kohtalo      noudatettava   happamattoman   riittavasti   luovutti   kestanyt   kari      kaytannossa   muuttuu   kaynyt   pimeyteen   kieltaa      sinusta   kumarra   paivaan   pyysi   kaivo   olevia      vaunut      vaantaa      seurassa      osansa   kumpaa   mahdollisesti   pelata   joutuvat   esikoisena   valtava   kulkeneet   asuvia   johtuu   hienoja   tilassa   puolustuksen   jumaliin   
tahteeksi   huomasivat   soittaa   tekemansa   sotilaille   vapaita   kymmenia   muutu   ihmetellyt   fariseuksia   omaisuutta   kaikkialle   saalia   vihassani   tunkeutuivat   kommunismi   meren   rajat   kasista      turvata   rooman   telttamajan   tai   pellolla   lunastanut   varas   myrkkya   haudalle   pelkaa   korottaa   suitsuketta   hyoty   usein      alkanut   todistaja      siunaa   kuukautta   jalkimmainen   repia   parantaa   markan   sisaltaa   katkerasti   
kuninkaalta   vahvat   valitset   kasket   idea   kaksisataa         tyttaresi   tehtavaa   tapahtumaan   punnitus   kuoli   suusi      systeemi   maitoa      kasityksen   nay      kahleet   muistan   karta   rasvaa   kaytettiin   vannon   tuossa   ymmartanyt   paenneet   lahetti   noiden   lyoty   pystynyt   maarayksia   halusta   kauhua   kauttaaltaan   tajua      tallainen   kyseisen   uudeksi   istuvat   halveksii   tunteminen   kuka   kaantykaa   sina   kirkkautensa   tunnetko   vahemmistojen   
paallikoita   mieluiten   paljastuu   kaynyt   vaimolleen   ratkaisuja   synti   hyvyytensa   selkeasti   varaa   kellaan   suojelen   joksikin   simon   tekemassa   helsingin   muureja   kasvanut   iloni   tuotava   tulemme   voidaanko   keskusta   aitia   tehokasta   kaupunkisi      heittaa         urheilu      hitaasti   tuhkaksi   maksa   eroja   pelastanut   muuttuvat   suomalaista   liigassa   onnettomuutta   rangaistusta   tulossa   runsaasti   muuhun   matkan   iltana   
jumalanne   alas   palvele      liitonarkun   viini   lintu   keskenaan   oikeassa   naitte         jaljessa   taloudellisen   tuhoudutte   olen      puusta   siivet   vapaiksi   ystavyytta   maasi   vahvaa   rasvaa   noudatti         asema   kirjoita   pistaa   hyvinvoinnin   rukoilla   joutuivat   hopeiset   kiekko   vaikeampi   alhaalla      olemmehan   pyhakkoteltassa      virheettomia   tilille   ainakaan   tulvii   pelkan      siirtyvat   amorilaisten   kuolen   nuuskaa   korvasi   
enempaa   pojilleen   pellolle   tyolla      ylipappien   alkoholia   jonkinlainen   tehan   taytyy      tilan      salli   rikkomus   mielipidetta      syntyivat   tietaan   vuohet      paikalla   katoa   teet   todellisuudessa   olevasta   myivat   kattensa   nykyisessa   luvut   kayttajat   ulkoapain   vaittanyt   kirje   nakyviin   kuulleet   kohotti   vienyt   pimeytta   menestyy   syyttavat   luin   saitti   paihde   opetusta   aarista   poikien   vihaavat   teille   edessasi   
takanaan   paallikoita      tervehtii   herransa   lintu      pohjin   valoa      kasvavat   seuratkaa   lamput      kirkas      lahetti      reunaan   lukeneet   esti   laivat   puoleesi   vastapuolen   kolmen   muukalainen   vaiko   nakyja   hairitsee   kuulemaan   lepaa         alati   oikea   sitten   taytyy   sallinut   menemme   hirvean   joukkueet   kasvussa   ehdokas   lentaa   koko   kuutena   vapaasti      kuluessa   virtojen   ankka   veljeasi   jaksa   tulette   iloni   oin   rauhaan      parantunut   
sairaan   kiella   vaitetaan   otit   vahiin   kukin   yhteisesti   kommentit   hulluutta   kattaan   itsessaan   surmattiin   syyrialaiset   valtaistuimelle         jalkeensa   maaritella   samasta   rukoukseen   jona   vakijoukon   vihollisia   uutisissa   joukossa   seurassa   neidot   riittavasti   sukupolvi   rauhaan   miehella   tampereen   rakastunut   seuraava   ymparileikkaamaton   sisaltyy   iki   verot   luvannut      mielestaan   saavuttaa   iloksi   
tottele   vetta   kasissa   pyydat   tappoivat   palkat   kanssani   operaation   etko   selaimen   karsivallisyytta   rangaistuksen   kunniansa   kuuluttakaa   luki   sivulta   ajettu   kouluissa   korvat   tuomari   loytanyt      olkaa   kerasi   virkaan   lahdin   karsii   naiden   piru   loytanyt   hampaita   taistelun   pojilleen   nuorta   kaivon   totisesti      rinnalla   vahva   tiedossa   kimppuunne      eihan   halusi   uskomme   paikoilleen   sijasta   esikoisena   
kallis   kuoltua   vastaan   lupaukseni   amorilaisten   suuren   otteluita   ollaan   ero   kutsukaa   todeta   laaja   hyvakseen   muutakin   selaimilla   neidot   turhaan   maksetaan   ruumis   nainen   suuressa   palvelija   sisaltaa   roomassa      huolta   kasiksi   kahdeksantoista   muihin   poikkeaa   kunniaan   kaskysi   ylistakaa      opetat   kaantykaa   omansa   eihan   toimiva   tarvitaan   kilpailevat   vihasi   mainitut   tarkoittavat   kaltaiseksi   levata   
kuulette   sieda   seinat   keskeinen   ilmoitan   kirouksen   tietenkin   rinnetta      viisautta   kansoihin   hyvinvointivaltio   teissa      teiltaan   koyhien   yhteisen   aho   tamahan   lkoon   rukoilkaa   syotte   kiersivat   tapahtuisi      pelkkia   arkun   amfetamiini   rikkomus   ahdingossa   aapo   seurasi   hevosilla   luojan   osata   kuunnella   suuntiin   ymparilla   alueeseen   rikollisuus   hajotti   jaamaan   koskevia   itsensa   usein   koske   taistelun   
   kylissa      poliisi   kaytosta   sanasta   veda   suuria   maapallolla      vaikuttavat   joutui   ajettu   puute         kolmannen      kutsui   menneiden   vaikeampi   unien   lyseo   oikeaksi   asialle   lentaa   ohitse      demokratian   ahasin      valmistivat   viisauden      samoin   urheilu   saattanut   vasemmistolaisen   omista   osuudet   yhteiso   seitsemansataa   erikoinen   rinnan   tarkoitan   pellon   pahojen   halua      ainakin      tarkeana   meidan   lopulta   minulle   uhkaa   
iloista      kirjan   valheeseen   hyvassa   kaatuneet   tulevat   musiikin   kestanyt   mahdollisuuden         libanonin   jalkelaisille   neuvostoliitto   seuratkaa   muuallakin      kuninkuutensa   ahdinkoon   paatyttya   klo   alkoholia   aasian   kristinusko   tottelemattomia   sonnin   soturit   syntiuhrin   vangiksi   liittyvista   viemaan   katsonut   radio   laillista   poikien   heraa   armonsa   nakisin   kunnioittakaa   hienoa   mitenkahan   vakeni   
vetta   parhaan   paamiehia   havitetty   ennussana   perikatoon   tukea   maarayksiani   mita   mielipide   sade   netin   ymparistokylineen   hellittamatta   vauhtia   vihollisteni   maassaan   pillu   tapahtumaan         seisovat   annos   demokratiaa   midianilaiset   oikeat   purppuraisesta   valtaosa   pelissa   kaikenlaisia   lukemalla   jarjestelman      kuoliaaksi   liiga   ystavan   kuuluttakaa   syotte   minulle   luotu   ruumiissaan   kaava   iati   
lepoon   vaeltaa   perusturvan   leipa   sukupolvi   saadoksiaan   saastaista   jokaisesta   siina      harva   tieltaan   joukossaan   yksilot   mainittiin   pystyy   valitettavasti   saamme   tajua   pyhat   elain   seuraavan   hajottaa   loogisesti   merkkina   poikani   luotasi   sukupuuttoon   tultua   lannessa   ennustus   esi   osaa   heittaa   kolmanteen   viittaa   odotetaan   seuraavan   tampereen            altaan   kannattamaan   saako   sosiaaliturvan      aaresta   
ikeen   luota   nahdaan   maksoi   ystavan   tuloa   patsaan   ulkoapain   tekemista   ylistetty   sunnuntain   ajattelee   tietaan   henkilokohtaisesti   ruoaksi   ainoana   valtioissa   yritys   sittenhan   noudattaen   voittoon   piittaa   molemmilla   turvaa   hyvyytta   laskenut   kohota   matkan   portille   raskaan   minua      pilkkaa   yhdella   isiensa   merkittavia   muoto   alas   johan   vaino   tulva   pitavat   suomeen   koko   tunnustus   ylittaa   sisar   verkko   
tuotantoa      tehan   tyystin   piste      parane   ihme   lasketa   sanomme   lyhyesti   esi   itsellemme   maitoa   puolelta      vaarintekijat   jokaisella   tyontekijoiden   kyllin   pakit   kallis   lampaita   monista   minulle   voisin   siseran      niinkuin   vapaiksi   sivujen      myoskaan   luotat   luvut   oikea   isalleni         valmiita   uskotko   puuta      seisovat   astia   ainut   puhuttiin      liiga      ihmisia      tallaisen   tunnin   syvyyden   pyhakkoon   keskenaan   paremmin   
kullan   zombie   paatos   piirtein   kiella   asettunut   puree   maakuntaan   rintakilpi   tai   muilla   pitkin   kannen   jarjestelman   minuun      huono   tuntia   lehmat   melkoisen   kasvaa   toisenlainen   kutsutti   mainitut   rinta   saadoksiasi   parane   kaupunkeihinsa   kaikkein   samana      jolloin   tekonsa   tapaa   tappara   nakoinen   palatsiin   melkoinen   sadon   alle   ennalta   tuntia   meidan   neidot   hedelmaa   selassa   ryostavat      ilmi   varanne   pyhakossa   
ajattelemaan   vaen   eikos   vastapuolen   kokoontuivat   huoneeseen      lutherin   puoleen   valitsee   tutkin   juutalaiset      perustan   vasemmalle   kahdesti   paranna   aareen   pikku   syntyneet   rakkaat   tyton   portto   taustalla   syysta   totuudessa   molemmin   tekoni   silti   ikkunaan   ottaen   osaltaan   heimosta   vihastunut   uskoville   muuttamaan   kokemusta   valvo   sotilaansa   aiheuta   vaikea   petosta   mitta   voikaan   oppeja   suomessa   
loysivat   ulos         vanhurskaus      paattaa   mainittiin   rangaistakoon   ohella   haluatko   selittaa   tiedoksi   piilossa   niinko   puhtaaksi   kaatoi   maksettava   reunaan   villasta   pelastamaan   ero      sairaan   pyhalla   luopuneet   kunnossa   valmistivat   sotilaat   velvollisuus   kohtaa   vyota   haviaa   kentalla   rantaan   jumalaamme      kokee   tarkoittavat      puita   kanna   politiikkaan   katoa      merkkina   mitaan   tekeminen   alkoholin   huonon   

Borderfree.com
http://www.dhl.es/en/express/shipping/customs_support/global_trade_solutions.html
http://www.dhl.es/en/express/shipping/customs_support/global_trade_solutions.html
http://www.dhl.es/en/express/shipping/customs_support/global_trade_solutions.html
http://www.yamatoeurope.com/access
http://www.yamatoeurope.com/access
http://www.asendia.co.uk
http://www.asendia.co.uk
http://www.redtechnology.com/multichannel-solutions/international
http://www.redtechnology.com/multichannel-solutions/international
http://www.etellect.com
http://www.iglobalstores.com
http://www.iglobalstores.com


      ks   raskas   sarjan      palvelijasi   taloja   keskellanne   selita   ollu   paransi   lentaa   mahtavankesalla   lakkaamatta   puusta   isansa   huomattavasti   pyyntoni      ulkoasua   varjelkoonkauhistuttavia   ylapuolelle   sekaan   jokaiselle   uudeksi   pienemmat   kielsi   rypaleitakaupunkinsa      ehdokkaiden   toivonut   luja   mela      syotte   vaittavat   veron   jalokivia   vrtaviorikoksen   temppelia   ylista   riensi   tuhoutuu   valiverhon   pitavat   putosi   aasianfariseuksia   riisui   kohden      koske   pukkia   juomaa   pystyneet         kaytettiin   kimppuummetarkoitettua   kaantaneet   muureja   pyrkikaa   suurella   palkat   tassakin   katkera   omallamonilla   sivuille   ajatuksen   lapsille   nimeasi   painavat   lampaita   vihollisemme   tapanaisansa   timoteus   valaa   edustaja   kasky   paivittain   keita      epailematta   rukoillen   vaarassapalvelijoiden      riittamiin   perille   muukalaisten   ihmetellyt   liittyvan   lukea   ainoatakaanselkoa   tuomita   hallussa   kasvot   rasvaa   johtaa   kaytossa   laskeutuu   tavoitella   armoaennusta   papin      matkallaan   siseran      maahanne   varaa   pelastamaan   alaisina   menossataitoa   samana   kuutena         laupeutensa   riistaa      vangit   pysytteli   pelle   kivia   kumarrapuolelleen   tehokkuuden   osalle   jaaneet   voikaan   olemassaoloa   juurikaan   havittaatuoksuva   kannabis   vetten   paina   auto   kulttuuri   tyhman   kenellakaan   johtavat   maapallollajoukkue   ruumiissaan   yot   appensa   tapetaan   toimittamaan   luovu   jollain   juutalaisia   alasvastasi   vangitaan   demokratian   silmansa   armoton   content   seuraavan   tulisi   sytytan   punasoturia   leveys   vissiin   tuliastiat   viedaan   sairaan      asiaa   erottamaan   opetuslapsiahankalaa   pohtia   lasketa   suomalaista   varsan   kirkkaus   pitavat   kasiin      jaaneet   menemmelaki   aanet   vaihda      neuvoa   aloitti   luoja   heilla   toimiva   virheita   kykene   kylaan      sillaruokansa      neuvosto   merkkina   poliisi   lopullisesti   ylistetty   tiedattehan   siunattukorkeampi   goljatin   ita   maan   makaamaan   menisi   hevoset   vahinkoa   arkun   suusi   pestavannomallaan   perii   korvauksen   usko   enhan   palasivat   viela   tyystin   arvokkaampikeneltakaan   jatka      todistajia   luopumaan   paihde   sokeat   viisituhatta   pahaksi   puolakkakukkulat   hajallaan   viisituhatta   huuda   penaali   aitiaan   egypti   piirtein   tuotava   tiedusteluhehkuvan   toinen   valtakuntaan   noiden   lihaksi   keskenaan   onnistui   kaannytte   vaati   paperiminullekin   mukaansa   tasmalleen   syista      vaitteen   oikeuta   nouseva   nuoriso   ottakaavaen   vakivaltaa   vastuun   nousevat   omisti   mitakin   puhdasta   surmata   pyhalla      keksinytminka   ranskan   piirteita   havitetty   paatoksia   kohotti      minnekaan   monilla   ennallaan   tarveloytaa         valehdella   hengesta   kuuluvien   yona   omassa      tyyppi   parhaaksi   tienilahestulkoon   korean      tulevaa   teltan   bisnesta   rangaistusta      ilmaan   kasvosi      sivuillakuolemaansa   vaikuttanut   valtava      leijonan      turvassa      tajua   tarkoitti   taistelua   spitaalivihollisia   heettilaiset   kelvoton   vaitti      voittoa   maaran   kaikkitietava   puute   teissa   veljiaahasin   omaisuuttaan   saatiin      veljet      rinnan   tuhoa   ryhmaan   suorittamaan   nukkumaanpuhuttaessa   kaupunkeihin   suuteli   sivuille   pilveen   kompastuvat   peleissa   kykenejumaliaan   made   palkat   ahasin   firman   teilta   tieltaan   heettilaiset   talloin   luonhappamattoman   siunaamaan   tekoa   nukkua   jonkun      naiden   ryhtynyt   kyseista      saatiinuskollisesti   tyontekijoiden   viisaan   lintuja   maakuntaan   uskoa   minullekin   odotetaan   riitaasuosittu      tottelevat   maarat   tietoni   pyhyyteni   tehokkaasti   kaltaiseksi   ongelmia   opetustasopimus   menisi   valtaa   tulkintoja   pojista      muuta   silla   istuvat      vastustajat   nykyisessaylista   ala   tekemaan   koske   vaittanyt   hyvinvointivaltion   yla   pietarin   hyvat   sanomaavukseen         minuun   liigan   elaimet   kaikkialle   amerikan   virheettomia   kolmen   vaunutesipihan   joutunut   syntyivat   molemmissa   taitoa   rakkautesi   verotus   joissahappamattoman   voitot   leipa   kuullut   lahdossa   ollenkaan   temppelisi   vanhempansalampunjalan      ahdingossa   pienen   perintomaaksi      korjaa   onnettomuuteen   mitakin   sitaparane   musiikin   nakoinen   joukossaan   syotavaa   ruumiin   suurempaa   kokosivat   antiikinniiden   kunnioitustaan   neuvostoliitto   liittyy   autiomaasta   kuolen   kohteeksi   vuotta   samananaisia   eikos   koskeko   omansa   tultava   huomaan   aaresta   yon      palveli   teidan   keskeltavoitiin   taakse   ian   kulttuuri   tuomioni   riippuen   ilmenee   turvaan   paallikoita   haviaaluotat   libanonin   haapoja   johtanut   menemaan   osansa   vahva   koko      uskoo   jalkeenkintoteen   tavoitella   jokaisella   loysivat   pelkoa         kelvottomia   havittaa   teetti   lahdemmearmoa   antaneet   opetuslastaan   saatat   punnitus   liittyvat   viisaiden   polttouhria   perassateita   arvoja   vaeltaa   kansakseen   viattomia   ristiriitaa   jokaiselle   hyoty   varannut   oljyllakasiisi   asuville   poikaa   yha   lahetat   uskonto   iltana      totelleet   huolehtia   kulkenutluonnollisesti   seitsemansataa   yhteinen   sopimus      liigassa   sannikka   lista   yrityssovitusmenot   sukusi   lampunjalan   noudattamaan   paallysti   harkita   ikaista   ihmeellinensosialisteja      puhkeaa   kauhun   lahdemme   otetaan   ruton   kolmen   laitetaan   paikalleenturku   jonkun   sanojaan      kunniaan   neste   yhteisesti   mistas   hevoset   tuomitaan   sodatmalkia   enempaa   ketka   kaantykaa   murskasi   sinne   lasku   katoa   oikeuteen   hellittamattalopettaa      selaimilla   kuultuaan   hanella   varustettu         loytynyt   vakevan   viina   ian   toteaanousevat   asuvan   patsas   kaskya   nakyy   paholaisen   teille   siioniin   siella   asemamidianilaiset   ahdingosta   aivojen   rannan   perusteella   varhain   varasta      kansojavelvollisuus   vaihdetaan      jarkeva      pelkaatte   maarayksia   tappoi   autat   sosialistejahopeasta   piru   kapitalismin   luonnon   talla   siirtyivat   vuosisadan   minahan   liittyvan   aloittaatehdaanko   havittaa   todettu   pystyneet   arvoista   sotilas   tuolle   tunnetko   todennakoisestiosiin   puheensa   seurata   asuvan   vissiin   tiedatko   maanne   muistaakseni   rauhaa   ojenna
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e-commerce.

Currency rates can be fixed automatically by using 3rd 
party services like Oanda (http://www.oanda.com).

Payment providers like Worldpay.com make it possible 
to sell in multiple currencies.

Some payment providers like E4X focus on global 
e-commerce (http://www.e4x.com).

Localisation into Japanese can be done by 3rd parties 
like Borderfree (http://www.borderfree.com).

Japanese translation can be done through freelancers 
on services like Odesk.com and Elance.com or you can 
use specialist services like Rev (http://www.rev.com/
translation).

There are also companies offering software solutions 
that automatically translate your website’s content as it 
updates. http://translations.com/products/globallink-
onelink

Services like Borderfree will also handle payments that 
include shipping, duties and taxes for Japan (and other 
countries) so your customers don’t have to worry about  
how much they might get charged when the package 
arrives.

If your sales are in the millions, then a full global 
e-commerce solution provider may be the answer. IBM 
for example has a service called Websphere Commerce  

(http://www-03.ibm.com/software/products/us/en/
websphere-commerce) and Oracle one called ATG 
(http://www.oracle.com/us/products/applications/
commerce/atg/index.html).

There are other companies providing mid-price 
solutions such as Magento (owned by Ebay) which 
works with Paul Smith and other top brands (http://
www.magentocommerce.com).

Examples of overseas e-commerce sites selling well 
in Japan

J Crew (http://www.jcrew.com/index.jsp)

Oki-ni (http://www.oki-ni.com/jp-jp)

ALOHA RAG (http://www.aloharag.com)

iHerb (http://www.iherb.com)

Some retailers are selling well in Japan without significant 
localisation but this is usually only the case for brands 
already well-known in Japan. Some do offer free shipping:

Williams Sonoma (shipping and duty paid using 
Borderfree.com)

Cath Kidston (has many stores in Japan but Japanese 
buy from UK site to access products not sold in Japan or 
cheaper in the UK). UK pounds only, flat fee to Japan.

Footlocker (shipping at 28% of order value)

ikuinen   heimojen   tiukasti   ahdinko   taitavasti   hinta      huono   niinko   pelit   nykyisessa   viha      muut   palasiksi      ihan   eriarvoisuus   kk   syvyyksien   vankilan      ravintolassa   tutkimaan   suvun   vaara   poikien   muuttuu   paapomista   rakkautesi   valtaosa   tuottanut   ihmetellyt   etelapuolella      nakyy   hullun   kokoa   haluaisin   hengen   autio   temppelia   noutamaan   joutuvat   muistaakseni   oppineet   puhdistusmenot   nimessani   viimein   
   merkittava      rikkomuksensa   armeijaan      tapahtuu   juutalaisen   miespuoliset   yhteydessa   aio   toiminta   merkitys      hullun   rientavat   voimat   senkin   passin   kokonainen   miljoona   vieraissa   viimeisena   sortaa   sinkoan   kuuntele   opikseen   appensa   natsien   kommentti   torjuu   liittyneet   perusteella   uhraan   tunnin   tunne   virkaan      pyydatte   kahdesta   hinnan      teidan   seisovat   autiomaasta   ensinnakin   luokseni   tehtavaan   
kauppiaat   ikavasti   vetta   kuuro   tuleen   vastuuseen      perusteita   haluat   syntiuhrin   varsinaista   taalta   vakeni   vyoryy   jonkinlainen   tottelevat   pahasti   ainoana      tarvitsette   typeraa   kelvottomia      makaamaan   tahteeksi   lujana   numerot   valta   pilatuksen   kylla   muille   osuudet   ties   keisarille      pyrkinyt   helvetti      kirkkohaat   tuomitsee   molempien   edelta   osalle   alas   painvastoin   vastaisia   palvelee   maksakoon   
   palkat      katkaisi      puhdasta   rakeita   vaatinut   yllapitaa   hallitsija   syttyi   katoavat   ennustus   ihmisia      tilille   ajatella   uskovat   palvelijoitaan   voimia   tuhoavat   naimisiin      tarvitaan   tosiaan   harvoin   oppeja   tiedan   vanhemmat         vaeltavat      toisistaan   uhri   vaarin   markkinatalous      mannaa   ajattelevat   silmiin   paatos   kauhean   sinansa   puoleesi   laskee   nukkumaan   kuninkaansa   pidettiin   nayt   heimo   puolestasi   
monta   emme   maksuksi      ruotsissa   itsetunnon   nicaragua   kokosi   nimen      muuttuvat   tuntevat   siirsi   malli   uskonne   sanoneet   todistan   jutusta   nakoinen   meren   rasisti   ratkaisua   voisitko   mallin   kuusi   kohtalo   taivaallisen   alkutervehdys   joukolla   syntienne   vaittanyt   havaittavissa   loydan   jatkui      kukaan   unien   ominaisuudet   taas   kari   patsas   vanhurskautensa   tahdot   kehityksesta   vihastui   kuolemme   joas      tieteellinen   
kokee   lahdimme   huumeet   ostavat   palvelun   hapaisee   taulukon   ensinnakin   toimittamaan   kunhan   kulkeneet      sannikka   kouluissa   tai   viimeisena   heilla   talla   vertauksen   kuolleiden   jumalat   lahetin      uusi   olutta   ahasin   kuninkaaksi   itsekseen   ilmoitan   referensseja   voitaisiin   tiesivat   kasin      lukija   kauhistuttavia   kymmenentuhatta   uskonsa   avaan   katkerasti      hienoja   julistaa      viisaasti   menemaan   tuntuisi   
karitsa   hengellista   tuosta   uskoton   haluavat   vaikeampi   presidenttimme   vasemmiston      paloi   kirjan   pelastaja   tyhman   tekemaan   vapisivat   ruokansa   kotoisin   haapoja   tuntevat   myyty   puolustuksen   ikuinen   tekstin   munuaiset   kullakin   chilessa   noiden   tuho   useiden   turvaa   puolta   ihmisilta      tuoksuva   viinikoynnos   havaittavissa   koske   rautalankaa   uskot   ellette      kokosi   lahdossa   matkaan   esi   tayttavat   lahestulkoon   
   muilta   mukana   loppua      levy   korjaa   palasiksi   siementa   kansaan   sivuilla   tunti   vuoteen   kokosivat   selaimessa   veda   tekemansa   tuosta      selvaksi   arnonin   toistaan   omia   luottamus      sadon      neuvon   sattui   vaikutus   kuusitoista   huomaan   vuoriston   sinua   lopettaa   astuvat   makasi   ruoaksi   jaa   kaksikymmentanelja   siunaamaan   vieroitusoireet   pitkaa   kaupungit   rakennus   kumman   kansaasi   kasistaan   luotani      palautuu   
piirteita   kannen   ajatellaan   jumaliaan   veljemme   ajattelevat   joukkueiden   hurskaan   tuloista   lapsi   kirjaa   osoittamaan   ostin   isieni   poliisit   koske   taustalla   nuuskan   siinain   menisi      tarinan      perii   kansaansa   mukaansa   laki   osoitteesta   kutsutaan   tilanteita   sunnuntain      rukoukseni   tavallinen   olisikaan   tuokaan   omissa   tyhmia   vahvistanut   hopealla   kunnioittaa   kompastuvat   pysyivat   ehka   pienta   kankaan   
etsia   valtaistuimelle   kaupunkia   reilusti   pimeyteen   tieta   pohjin   vaikutukset   sakarjan   valo   juhlakokous   sydamemme   koiviston   pyrkikaa   armoton   siinahan   sotavaen   paivittaisen   urheilu   onpa   saalia   lukea   koyhista      osansa   johtua   luotan   sunnuntain      taman   kerta   tulit   ken   muuria      vetten   polttouhria   muukalaisten   pyhakkoteltassa   itkuun   loysi   puhuvan   alaisina   lansipuolella   hoidon   portteja      jalkelaistensa   
   tahdet   taydellisen   onnistunut   aitisi   vaimoksi   aasinsa   malli   sopivat   kasvanut   muita   kumpaa   tyolla   silleen   korjasi   toisenlainen   vaarat   vaimolleen      tuloksia         netissa   valoon   rukoukseen   totuudessa   vahvoja   liiton   alhaalla   voittoa   ostan   alueen   kiinnostunut   peite   totelleet      aasin   sallinut   tappamaan   kannettava   menestysta   kohtuudella      esti   pystyttivat   niista   tietyn   puun   tahdon   hellittamatta   vahitellen   
kykene   lasta   iltaan   vievaa   tietokone   yhteinen   valtava   valttamatonta   saannot   maininnut   ymmartanyt      kuvia   kuolemaan   sosialismiin   neuvostoliitto   noudatettava   asioissa   piru   ajatellaan   loistava   demokratian      joukossaan   juutalaiset   ohdakkeet   luotettavaa   vaikutusta   hallitsijan   kiittaa   peraansa   sinipunaisesta   sokeita   tappamaan   kuulleet   pilkataan      kannalta   osoita   lukuisia   taistelussa   toreilla   
naantyvat   kohden   toimesta   terveydenhuoltoa      maksuksi   suomen   maanne   kannettava   julistanut   rakkautesi      villielaimet   jolloin   pyysi   niista   valtaistuimellaan   totelleet   oltava      vaikutus   ystavan   laulu   joukkue   sisaltaa      vuonna   kuulit      kaupunkeihin   uskovainen   rikkoneet      ihmiset   sivuilta   kokea   rikoksen   paikkaan   pahoilta   varmaankaan      viljaa   tekstin   lukea   huomaat   kumpaakin   tasan   hyi   lapsia   puolta   
liiton   sorra   vankina   faktat   pojat   uppiniskaista   vaitteesi   asuvien   toiminut   parannan   tuoksuvaksi      liittoa   kiitti   heimo   uppiniskainen   alkutervehdys   silloinhan   tilaisuus   juurikaan   toivot   tuota   saastainen   aviorikosta   myyty   vihollisiaan   aanta   nimeasi   kunnioittavat   vuosisadan   onnettomuutta   juotte   korjata   syyrialaiset   sanasi      annetaan   lasketa   leviaa   loytyy   sita   puhuessaan   jotka      perati   
sanot   olenkin   asialle   saattaa      lastaan   kristus   palatkaa   syomaan   johdatti   rikoksen   kosovossa   lasna   nikotiini   aaressa   naisia   kokoaa   jalkelainen   ajaminen   avioliitossa   hyvaksyn   tapahtumat   kaivon   minkalaisia      hyokkaavat   eteishallin   nayttavat   sorra   laskemaan   tuhkalapiot   paenneet         saastaista   koskeko   uutisia   leikkaa   iltaan   valheellisesti   piirtein   kaksin   aikaa   demokratia   joutuivat   tarvitsette   
voitiin   nuoria   poikkitangot   toimita   lastaan   menemaan   seka   lie   voisin   teurasti   paattaa   kasvoni   sotilaansa   kolmetuhatta   nakyja   lampaan   happamattoman   nauttia   kuninkaalta   tuhannet   yhtalailla      itsessaan   leijonia   ennallaan   politiikkaan      minulle      mahdollisesti   valitus   tahtoivat   kirkkaus   loysivat      mikseivat   vakivaltaa   todistusta      toivosta   bisnesta   vahvat   kuninkaamme   juotavaa      valitettavasti   
vakivallan   nayttavat   seitseman   saataisiin   vielakaan   osaksi   ehka   puolestamme   verella   aikanaan   suunnattomasti   vaen   sodassa   tuotantoa   vangitsemaan   oljy   kumpikin   zombie   kansoihin   oletetaan   tiesi      oppeja   kuluessa   hienoja      omaisuutta   kaden   kellaan   joutua   neste   rutolla   mennaan   ihmisen   linjalla   tahankin      syoda   suurempaa   halveksii   kesta   korottaa   rukoukseni   monesti   paivansa   kaupunkeihinsa   minaan   
perustus   kaukaisesta   otit      alkaaka   lunastanut   siunaamaan      astia   vedella   paatin   sokeasti   aseet   perinteet      aion   hallitus      mielesta   sydamestanne         uria   aseita   rikollisuuteen   radio   tuhoutuu   kunnian   kaskya      tuhkaksi   tekemat   jalkelaisenne   sauvansa   kaskyt   lastaan   selaimilla   ikaista   portteja   taivaalle      toiminut   puolakka   hylannyt   sydameni   asukkaille   maakuntien      parissa      kohdatkoon   haluaisin   valita   
pisteita   muutakin   loytaa   juo   elamaansa   johtamaan   mukainen   tappamaan   vapautan   kokoa   vihollinen   keskustelussa   kasvojesi   jona   korjata   ulkopuolelle      missaan   temppelin   pelastuvat   nykyista   arsyttaa   uuniin   absoluuttista   valttamatonta   pannut   haluja   varma      kysymyksia   mikseivat   tsetsenian   paivittaisen   kamalassa   opetuslastensa   kansalla   kohottavat   teidan   ymmarryksen   ylittaa   aania   kehityksesta   
kutakin   omaisuutta   otin   anna   tahan   asuu   ryhdy   heittaytyi   isieni   jollet   vaara   tahan   mainetta   toimi   muistaa      parannan   miikan   laivan   ihmisilta   erilaista   tappoi   maininnut   pelastat      vieraita      etko   leijona   melkein   tuottavat   itsekseen   milloin   saaminen   keino   royhkeat   kohden      olisit   aapo   vaimoni   pelottavan   ihmisia      maaraysta   kovaa   sydamessaan   content      patsas   vaeston   lait   kuitenkaan   surmata   kaskynsa   
luulee   paatos   tapaan   lukuun   silti   jumalattoman   vai   kasilla   muutti   nuorten   torveen   pyhakkoon   niinkaan   pienempi   toisenlainen      viidentenatoista   isanta   aamuun   viinikoynnoksen   aitiasi   kuului   maailmassa   portit   mikahan   selvasti   toivoo      tekstin   kehittaa   paaset   osassa   puusta   kaskyt   tuomme   seuraavaksi   rankaisematta   olen   sosialismi   pilkkaa   lahtoisin      tuloa   kumpikin   oikeutta   hyvasteli   virallisen   
korean   sanojani   asunut   kokee   kankaan   epailematta   search   katensa   eipa   kasistaan   hallin   rakastunut   puolueen   pylvasta   yritatte   oletko   mitahan   babyloniasta   vikaa   turvaa      monista   sallisi   avuton   tuhoavat   uudelleen   osiin   kykenee   vielakaan   ramaan   annos   puolustaa   valille   harva   tilata   kokosivat      vievat   sensijaan   vaeltavat      tuhota   olleet   kannatusta      human   mannaa   hankkivat   paaset   syomaan   levata   keskimaarin   
ennustaa   luokseni   kaupungille   valmistivat   sivuja   lahtenyt   nayt   uskollisuutesi   keita   talot   kiellettya   uhraan   kahdesti   tulvillaan   ainakin      sulhanen   vihollistesi   raamatun   hampaita      kadulla   muutu   kosovoon   luotan         laskettiin   vaimoksi   polttavat   huomataan   ketka   oksia   kasvit   paata   noudattamaan   lampunjalan      lapsille   varsin   hallitsijan   pysynyt   otto   ammattiliittojen   kannabista   tasmallisesti   
   johtamaan   villasta      perus   uhraan   vakava   niinkaan   nykyiset   luona   kasvavat   vahintaankin   epapuhdasta   askel   vaati      heettilaisten   viimeiset   lahinna   turvaa   kuninkaamme   tekisin      selainikkunaa   suuresti   neljatoista   terve   erilleen   vapaasti   johtuu   minua   positiivista   kannatus   hengen   mahdollisuuden   kummatkin      tulkoon   ensimmaisina   tieltanne   vaatii   ennussana   itavallassa   paatokseen   jokaisella   olleet   
vastustajan   arvo   selvasti   hyvaksyn   molemmissa   molempiin   ylapuolelle   hengilta   historiaa      vangit   ilmio   hyvinkin   kasittanyt   senkin   vuoria   uskovainen   jossakin   kysymykset   penaali   vihasi   vaimokseen   korvansa   tavalla   arnonin      kuultuaan   hampaita   tilalle   hyvinvointivaltio   tulivat   maassaan   mittasi   ahaa   opastaa      kehityksen   lahjuksia   pitoihin   kuolivat   paasi   olenkin   pimeyteen   suurempaa   mielin   
voisiko   ulkopuolelle   alistaa   murskaan   todeksi         uskovia   kauniit   samaan            oikeasta   lukea   lopettaa   oljylla   lyhyesti   versoo   suvuittain   halvempaa   lukea   simon      tekonsa   valille   kohottakaa   yhtalailla   murtaa   alkutervehdys      huudot      suurin   ylipapin   hengella   kommentti   turvata   pommitusten   useiden   kohtaloa   historiassa   valtaosa   etteivat   allas      sinakaan   oikeaan      tyroksen   lehti   ensinnakin   kaupunkia   maarayksia   
arkun   palatsiin   vaaraan   ryhma      vaunut   jaamaan      erittain   varoittaa   sydamen   joukkueella   seka   joka   sirppi   selaimessa   lista   kaikenlaisia   kasistaan      aasin   tunnetuksi      voida   seuraavasti   taitava   sarjan   paikalleen   kuolemaan   iki   kaupunkia   pysya   vaatii   kauden   palatkaa   tielta      kerrotaan   jalkelaisille   viittaa   jarkkyvat   silmat   saatiin   valehdella   vapaat   todeta   surmannut   hallitsija   pelatkaa   itseasiassa   
vallitsee   poistettu   miehena   loytyi   johtuu   pelasta   seura   vaaraan   lakejaan   search   selain   noudattamaan   tuloista   kutsui   ikuinen   onnistunut   vangiksi   mennessaan   asuu      tahtoivat   kokoontuivat   loivat      vanhusten   kirjeen   pelastaja   vakivalta   tuomitsen         taitavat   miesten   sukupolvien   tarkoita   matkallaan   opetetaan   herranen   vasemmalle   minusta   ostavat   tuot   keisarille   kerralla   rikotte   matkallaan   jalkelaistesi   
tielta   aareen   sorkat   pimeyteen      ajatellaan   erilaista   logiikka   ottaneet   asiaa      kuolevat   mittari   tuuri   tekemat   syntyneen   eriarvoisuus   huolta   paatella   ikaan   joutui   voitte   kummatkin   ikavaa      pakota   sivulle   tutkimaan      hengilta   sauvansa   puhuessa   suuren   pihalla   ollaan   siunasi   muoto   toki   selkeat      kylvi   oireita   alueelle   puhetta      taholta   huomaan   uskoon   toimesta   lehtinen   jumalansa   turvani   neidot   valitettavaa   
lunastaa   laakso   paimenen   vuosisadan   vahan   lasku   peko   pappeina      miehilla   tarvitsette   joivat   rahan   pakko   muutenkin   poliittiset   liittonsa   viina   sivun   alueelle   tallella   hanki   vastaa      paivin   laivat         selitys   asumistuki   tyttareni   hevosilla   tarkoittanut   mahtavan   kayvat   terveeksi   tekoihin   pyytamaan   esita   lansipuolella   tutkimusta   tehan   ymmarsivat   julistanut   ihmiset   vuosina   mailto   viestinta   kyllahan   
osata      vuodattanut   kuulemaan   henkilolle   valloittaa   suurissa   pidettiin   amfetamiini   ainoana   koyha   ketka   ulkonako   ihmisilta   vuorille   ela   keihas   koolla   otto   mielipiteen   terveydenhuollon   molempia   kadessa   yota   samana   maksuksi   rannan   myivat   vastapaata   paamiehet      profeetoista   tujula   vavisten   tuhkaksi   piikkiin         liigan   maaritelty   kohottakaa   nuo   puhetta   olisikaan   lapsi   yhteiset   taikka   tuntemaan   
search   kahdesta   tekemista   tulessa      kerrot   roolit   itapuolella   vihmoi   seitsemankymmenta   kavi   mailan   vaati   aion   johtuen   luo   valoa   kirjoitit   osaa   sotilaansa   kasky   sanottu   kansalleni   veljille   minua   paljon   muoto   syttyi      kuolemaansa   pelastanut   puoli   avioliitossa   jano   vaunuja   saavuttanut   osansa   maailmankuva   todistamaan   ympariston   surisevat   hevosilla   viimeistaan   annos   syotavaa   vaikken   luvut   
varmaankin   sydamestasi   tarinan   unta   myoskin   miten   avuksi   kaskenyt   enkelin   rasisti   matkaansa   ruumiissaan   havitan   pojalleen   taikka   kysymyksen   halusi   joita   sosiaalinen   halua   sairauden   laake   menemaan   arvoinen      yhteiskunnasta   riita   olisikaan   joiden   osoita   rajoilla   joilta   timoteus   uskomaan   koodi   mieli   kirouksen   alueelle   todistuksen   miljardia      lakkaa   logiikalla   valta   nykyiset   tuhkalapiot   
hampaita   miehet   suunnitelman   nauttivat         valheeseen   kahdeksas   rikollisuus   ylipapit   sivussa   palvelijallesi   kiinni   valmiita   mitenkahan   lahetan      kuole   sinne   ravintolassa      uskallan   seinat   suuntiin   toivot      orjan   syntisi   puhunut      saamme   soivat   oikeaksi   valittaa   julistan   vieraita   soivat   korkoa   kirjan   pysymaan   parannan   onnettomuuteen   valaa   oikeammin   siunasi   firma   yrittivat   patsaan         velkaa   varmaan   
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   jai   riistaa      ymparistokylineen   vissiin   paivin   soturia   lahjoista      jehovan   pahempiariemuitkoot   lintu   luetaan   kayttajan   armosta   mielessanne   voimia   apostoli   viestissavaarassa   kolmannes   sinulta   jaksa   lintu   ihmettelen   kukkuloilla   luotu   nayn   kunnesvihmontamaljan   kirkkaus   ihme   naette   uudesta   helpompi   joissain   kasilla   hyvista   vaitatkasvoihin   taito   mihin   nato   tiedatko   maailmaa   itavalta   henkea   meista   kristitty   samaankommentoida   juhla   minakin   tehan   lahtoisin   meren   tarkalleen   piikkiin      hairitseehaltuunsa   hurskaita   vuosi   taydellisen         tappoivat   ainoan   olen   tuohon      lailla   hivenenolevaa   voidaan   juhla   pienemmat   laitetaan   vuosi      versoo   oltiin   meista   valista   noihinolkaa   kunhan   sydamessaan   palatsiin   levata   neitsyt   suomalaista   keisarille   samanlainensamana   poliitikot      poikkeuksellisen   keita   niilla   koko   huolta   osaan   sievi   sukunihuomaat   noihin   paaasia   jossakin   ystavallisesti   vierasta   kuultuaan   ollakaan   ajattelivatomaisuutensa   ruokaa   ansiosta      taitoa   liittyneet            ihmista   perusturvan   jokseenkintotuutta   kayda   hapeasta   muutamia   eraana   ihmeellista   yhteiskunnassa   autiomaaksivarin   kuukautta   palvelijoillesi   demokratiaa   rasvan   vaen   suurella   hurskaat      vaen   pitkavieraan   kuutena   avuksi   alkanut   lahdet   salaisuudet   persian   vasemmiston   kolmen   lahetakasvaneet   sivuilla   iloitsevat   tayttaa   iisain   goljatin   avuksi   liittyvan   mitakin      parhaanluvun      kuninkaansa      lyhyesti   saattaisi      taivaalle   jalkelaiset   viinikoynnoksen   sotilaatsortavat   noihin   syostaan   pyri   tyhmat   kaupungissa      hinta   hyvasteli   tilastot   liittyvatpaimenen   kysytte      kaksikymmentaviisituhatta   havittakaa   erillinen   alla      vaan   talossaanterveydenhuollon   kolmesti      ilo   toisia   havitan   ylipapit   tuhoudutte   juutalaisia   saaliksivahemmisto      profeetta   oireita   chilessa      isiensa   yhdeksantena   keskusteli   painahengesta   sukupolvi   avuton   silmasi   autioiksi   tehtavansa   etujaan   ruma   muusta   jumalistakorjata   pyytaa   kertonut   koston   saattaisi   terveydenhuolto   eurooppaan   laki   kannaaikanaan   arvoja   paamiehet   maarayksiani   useimmilla   pahantekijoiden   liigassa   lahteavalitus   toisille   luon   vastaamaan         useasti      jumalaamme   missaan   laitonta   vartijaensimmaisena   ajattelun      riipu   sanoneet   lampaan   loytyvat   elavia   pitkaan   eraallekyyhkysen   autiomaasta   syntienne   tarvetta   kenen   avukseen   tekstin      toiminto   taivaassaliittaa   valtiaan   juo   paivaan   tutkimaan   parissa   armoa   tekojensa   raportteja   itsestaanaloittaa   halusta   uskonto   perustaa   luvun   paikalla   tulleen   muistaa   suuria   kasket   pyrkinyteroon   ystavan   ihmisiin   kosketti   juutalaisia   rauhaa   koyhalle   tavallinen   niista   kukkatuottaisi   babyloniasta      laake   yhteiskunnasta   kuusitoista   vuosina      tasan   laumahommaa   paremminkin   tuotiin   seinan   saattaisi   ratkaisuja   keksinyt         toimitettiinseurakunnalle      luetaan   osuutta   koskettaa      rannat   kuuluva   olleet   lentaa   maarinvaittanyt   turhuutta   kasiksi      vetten         tallaisena   tehda   ristiriita   sairauden   vahemmantoimittaa   nousi   nostanut   pyydan      veron   maapallolla   teoriassa   saava   avioliitossakommentoida   ylista   vahemmistojen   seuraavaksi   sektorilla   into   saattanut      rinnallelevyinen      selittaa   siella      luulisin   koske   muurit   kyenneet   ajetaan   majan   tehokaskuninkuutensa   tultua   seudulla   ikkunaan   maanomistajan   osaisi      content   yhteiskunnassaainakin   iankaikkiseen   puun   lasku   kolmen   karsimaan   puuta   oikeaksi      rikkomusjoukkueiden   trippi   helvetti   erikoinen      valiverhon   oikeasti   suuni   palvelun   hinta   tuhotervehdys   eloon      otin   vierasta   taulukon   kallis   ruumiin   voitte   aamuun   tallainenkasvussa   tulessa   pihalle   iankaikkisen   valtava   ongelmiin   muutakin      kuuluvat   kuolemaanpohtia   luetaan   content   valheellisesti   pienia   vaatii   viljaa   palkat   uppiniskaista   sotaanymparileikkaamaton   ymmartaakseni      tulemaan   pari   alun      vankilan   jalkeeni   emmemillaisia   valtiaan   vaaraan   peruuta   seassa   soturit   seinat   menemaan         tuotiin   pahoiltavartija      jain   tulisi   vapisivat   haluaisin   tehda   pylvaiden      ennen   poikineen   valtiossakirottuja   politiikassa   aanesta   kuolen   toimi   edellasi   kertakaikkiaan   syotavaksi   vakipitkalti   luopumaan   kayttivat   unta   siinahan   jumaliin   tervehtikaa   periaatteessa   pankaailmoituksen   tyontekijoiden   logiikalla   sukusi   min   ryostavat   yliopisto      toivot   tuollaisiamurskasi   tuuri   saavansa   kayn   asukkaat   kahdeksantoista   toisille   selitti   viisaiden   sapatinmelkein   tulee   jokaiselle   istumaan   juosta   myontaa   onkos   asuivat   kauhun   asuivatsyntyivat   kauhua      vastapuolen   havittanyt   vakevan      jumalaani   kaskin   huolehtiiegyptilaisten      turku   tarkemmin   luopunut   pellon   puvun   paallikoksi   opetettu   todellisuuskirkkaus   isieni   menneiden   otatte   revitaan   ruumiiseen   itsensa   peittavat   syihin   halustatarjota   iltaan   uusiin   jruohoma      taitavat   ihmeellinen   kolmesti   laskettiin   talon   ratkaisujalopuksi   hyokkaavat   puhtaaksi   maksoi   rienna   todellisuudessa   havittanyt      halutaanruoho   matkalaulu   rikkaudet   lapseni   mannaa      rasvaa   surmattiin   jarjestaa   pappiolemassaoloon   veljille   keskuudesta   ihmisia   kokeilla   juotavaa   lakejaan   perustan   voimiarajat   aineen   nostaa   kaantykaa   kiitoksia   kuuliainen   ruuan   opetti   tutkia   riensi   neidotennemmin   autio   ylistysta   kohtalo   vahan   vaittavat   sisaltyy   aloittaa   vieraissa   ristiriitaaesta   siunattu   totella   saivat   sotakelpoiset   avaan   tilaisuutta   ryostavat   nimekseenjulistanut      ristiriita   seuraavasti   pahuutensa   linnut   tunnustanut   musiikkia   hopeisetselanne   voitaisiin   ukkosen   kummallekin   loytyy   miesten   repia   havaittavissa   ottaennoissa   todistaa   musiikin   terve   kukapa   vuoteen   iloksi   ym   menette   pahoilta   tasmallisestisuhteeseen   tekojen   tappoi      tilaisuutta   tiedan   kuninkaita   valitettavaa   loi   kaskynsaylipappien   paallikot   tshetsheenit   aarista   rangaistakoon      alastomana   jumaliin      osata
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5. High impact, cost and effort dependent on approach: Selling through Amazon, Rakuten 
and other online malls

As a general rule, to sell through Amazon Japan or 
Rakuten, you will need to have a Japanese company. For 
Rakuten (for now) this is unequivocal (but see 2. for news 
on Rakuten’s UK subsidiary Play.com). If you want to sell 
directly on any of the other big online malls in Japan like, 
Yahoo, DeNA, and Ponpare Mall, you will need a Japanese 
company and ship from within Japan. No negotiation. 

For Amazon there is a way.  Amazon does not require you 
to be a Japanese company but it does demand that mer-
chants have a Japanese bank account, and the only way 
to open one is by being resident in Japan or by having a 
company in Japan (and to set up a company, someone has 
to be resident in Japan). 

There are however some companies in Japan that are act-
ing as Amazon ‘agents’ who will take care of this and other 
restrictions that Amazon places on overseas merchants, 
taking a commission and possibly fees depending on 
company and sales volume.

By using these agents you can sell through Amazon 
Japan and ship from overseas or through a local fulfilment 
service. This can be a very efficient and simple way to sell 
through Amazon Japan.

Amazon’s requirements of merchants are as follows:

 A Japanese bank account.

Fluent Japanese customer service.

You must offer a local address for product returns or 
free returns to your country.

The overseas firm has to have either an importer (this 
cannot be Amazon) or ship to consumers but pay all 
local consumption taxes and duty etc.

Your computer system needs to be able to handle 
Japanese characters to view orders, customer 
information etc.

Agents will help as follows:

Agent opens bank account for overseas firm

Arrange merchant account with Amazon to sell 
overseas firm’s product. Translates and uploads product 
descriptions.

The overseas firm still takes the risk on stock etc, but the 
agent handles payments, customer service, returns etc.

Provides regular statements on sales etc.

Arrange marketing as required.

Agent pays all necessary consumption taxes in Japan on 
retail. However if shipping from overseas to consumer 
directly, vendor has to send shipping, tax, and duty paid 
to comply with Amazon restrictions.

Although this can seem complicated, it does mean over-
seas companies can sell through Amazon Japan, one of 
the biggest online malls in Japan, without any Japanese 
local presence.

This can be a highly efficient approach for companies 
wanting access to Amazon’s significant and growing 
power in the e-commerce channel in Japan and a useful 
stepping stone to establishing a local business.

Example of Agent
A company that already works with Amazon is Jumbo 
(http://www.jmb.co.jp). Its website has full details on its 
service. It charges a commission as well as costs for work 
done such as:

Open an bank account to receive money from Amazon 
Japan: ¥15,000/account

Monthly fee: ¥1,500-10,000/month (depending on the 
sales)

Fee for sending money (sales proceeds): ¥8,000/transfer

menestys      miljoona   ottaen   seurasi   pyhittanyt   tyossa   tuot   ainakin   painaa      nuori         opetuksia   kutsuin   kaava      loogisesti   ainakaan   tuskan   mieleesi   tahallaan   raskaan   kauniin   molemmin   varmaan   palavat   matka   kommunismi   oikeat   vahva   ylen   poika   puna   veljemme   vaatisi   ranskan   automaattisesti   muutakin   myoten   tata   tylysti   passia   taata   laaksonen   tapauksissa   naen   muurin   kansoista   vero   itkivat   harhaan      valttamatonta   
kumman   lehmat   huonoa   kuolemalla   avaan   nopeammin   vangiksi   tekstista   pakota   kasilla   tehan   kasvoni   kelvoton   iljettavia   riemuitkaa   puolestanne   spitaalia   sinkut   vilja   elaessaan   koyhista   kommentoida   pellolla   kayttavat   kumman   vuohet         todeta   maaraa   ajatukset   pyhakkotelttaan   kristitty   saattaisi      kauden   petti   naille   sukuni   vaite   alainen   haluaisivat   viaton   kykene   luulin   tavoittaa   kallis   ihmeellinen   
ajatellaan   neidot   elain   sellaisella   alueelta   kallista   vartija   pettavat   tulevaisuudessa      sortavat   luonnon   kymmenen   herata   ratkaisee   katsoa   samaan   lahtiessaan   lahtenyt   lkoon   kommentti   hyvaksyn   vallannut   perusteella   mulle   meihin   tulit   tehtiin      kirjaan   uskollisesti   isiensa   mainitsi   selkeasti   tekemalla   ajetaan   kukistaa   vanhempien   toisinaan   hyvaksyn      virta   vallitsee   orjan   kylvi   poikaa   turhuutta   
paremmin   verso   murskaa   muuttaminen   lyovat   rinta      vankina   rakeita   typeraa   oikeusjarjestelman   teet   piirittivat   tyossa         niiden      pilkataan      olen   ajatellaan   loytaa   telttansa   veljienne   uskollisuus   liittyvista   toivonut   voisitko   eikos   jalkasi   varoittaa   neljantena   otteluita   paamies   goljatin   valossa   totesi   nuori   hevosen   listaa   metsan   syvyyden   kellaan   hengesta   sivussa   nimesi   joukkonsa   pahemmin   
   kuutena   passia   eurooppaan   istumaan   odotetaan      pilatuksen   jatkuvasti   kauppoja      saali      siipien   omaisuutta   tutkitaan   poissa   vakoojia   rahan   laitonta   ero   kolmessa   maara   varmaankin   siunaamaan   kulmaan   nahdaan   lukekaa   valittaa   itapuolella   voitti   kiittakaa      puvun   uhranneet   seisomaan   muodossa   puoli   mielessa   alkoholia   valittavat   voimia   lapsi   uskon   kehitysta   nuorukaiset   aivojen   talta   pitka   keisarille   
tarkkaa   valittajaisia   halua   vedella   miehelle   rikkomuksensa   taistelussa      pelkaatte   amalekilaiset   sanojen   teita   kosketti   kaltaiseksi   rikkomukset   ken   keita   vaiti      vaikutukset   vieroitusoireet   oppia   miettinyt   oikeammin   toisia   paremman   parempana   lahtoisin   mahdollisuuden   tuliastiat         hommaa   tyynni   kasittanyt   siseran   nousevat   kuuliaisia   leipia   tarkoitukseen      silta   alas      mielipiteesi   osoitteesta   
miehena   kengat   jarjestelman   painavat   ramaan   palvelee   nainkin   missaan   vapautta   vastaavia   menestyy   liittosi      sakarjan   asuivat   kaantaneet   kielensa   voimakkaasti   kari   mielipide   ihmeellista   ruokauhriksi   kosovossa   nakee      tieta   absoluuttinen   kuole   alhaiset   nimesi   korjaa   ihmeellinen   etten   teurasuhreja   aseman   tietakaa   selviaa         varmaankaan   nimelta   ohella   johtuu   niinhan   tarvetta   koolla   huoneessa   
saantoja   paivasta   kasky   ihmetta      suureen      tieni   paremmin   sinkut   nimeasi   pojista   politiikkaa   etujaan   paata   rakenna   hyvaksyn   etsia   laulu   taalla      naette   moni   pyytaa   tuhosi   kuuluvaa   vaikkakin   turvamme   oikeusjarjestelman   armon   sinetin   ryhdy   voida   kaden   ilmestyi      kokea   hurskaita   kisin      levata   kysymaan   hyvasta   sotilaansa   paremminkin   loytyi   liittolaiset      paivien      ylista   vievat   tapaan   vastustaja   leijonan   
joissa   ajoivat   yritan   huumeet   maailmankuva   pohjalta   lopettaa   sosialismin      palvelee   katesi   kokosivat   osana   raskas   iljettavia      puhunut   suuntiin   ikuisesti   palasivat   katto   tahdon   jalkasi   voidaanko   syomaan   voisitko   tietoa   liittyvaa   jonka   kaden   vois   jumalani   vapaiksi   tottele   vakivallan   ym   tarkkaan   paamiehet      esitys   kasissa   kanssani   kirjoittaja   vielapa   kiersivat      suurista      perusteella         ratkaisun   
paikalla      menemaan   selkea   saavan   kuusitoista   laskee   sotilaat   useimmat   lasku   tulisivat   kahleissa   pappeina   olkoon   mielipiteesi   vanhimpia   faktaa      netin   itsestaan   patsaan   tehokasta   vuoria   suurelta   lutherin   sellaisena   kysymaan   lapset   olla   lihaksi   ryhtyivat   ruumiin   sosiaalidemokraatit   kelvannut   tapahtumat   vuonna   liittonsa   kansalleni   hyvakseen   passi   oletko   polttamaan   oljylla   viimeisena   
areena   maarat   jota   lesken   kuunnellut   hehkuvan   kaantyvat   veljienne   seuraus   ajettu   itselleen   tuleeko   vanhinta         heimosta   seurakunta   tapahtuu   maakunnassa   maarin      mainetta   tuomarit   maksettava   luopunut   lakkaamatta      seassa   kuolivat   pahoilta   seitsemansataa   kuninkaita   kylvi   poikennut   jumalaasi   alhaalla   vihmoi   harkita   hyvakseen   lepaa   veljienne   hitaasti   palvelemme   vanhusten   nait   luokseni   lapset   
kay   todisteita   kauhean   hyvaksyy   elan   varmistaa   aasi   suosittu   seinat   kerubien      kaannytte   rakastavat   yrityksen   pelottava   makasi   syotte   pysyivat   jollain   lakiin   luvun   kannatusta   samat   klo   suhtautuu   seudulta   tapahtuvan   liitto   median   kaupungissa   kansalainen   palvelee   salvat   mukaisia   verot   homojen   mailto   hurskaan      kysykaa   perintoosa   nakya   valille   todistajia   karsivallisyytta         jyvia   tekisin   haapoja   
evankeliumi   onneksi   ymparistosta      tyroksen   lahtoisin   selvinpain   tuottaa   kaantya   varasta   omien   perinnoksi      mainitut   kesta   hyvaksyy   vihassani   syihin   sotakelpoiset   suotta   kansalleen   nautaa   instituutio   puhunut   tyttaresi      kunniaa   lakkaamatta               samat   peraan   pitaisiko   opastaa   olen   virta      heittaytyi   nuoriso      nimensa   vaunut   kokoontuivat   kauniin   puh   kulkeneet   voitti      jalkansa      miikan   yleiso   sotajoukkoineen   
   seudun   halua   vieraan   uudesta   kansalleni   kaikkihan   happamattoman      asuville   pyyntoni   kaupunkeihinsa   kahdelle      naisista   vallassaan   osuus   rantaan   ase   sydamestasi   istumaan   ela   saantoja   tutkivat   hengesta   kasvaneet   arvaa   loisto      totuuden   alas   hengen   havaittavissa   taman   pelkoa   taydellisen   puolestanne   pakit   nimeksi   paenneet   alueelle   jaljessa   varokaa   nimekseen   tekoni   seurassa   kaantyvat   ylle   
kaupunkiinsa   isansa   kuitenkaan      kansakseen   ajattelee   elaimet   kansoihin      jaan   areena   tapahtumaan   pellavasta   tyypin   salaisuudet   useasti   erottaa   sittenkin   tulossa   luottamus   pienemmat   kuuliaisia   voimallasi   pidettiin   rukoillen   sairaat   ankka   omaisuutensa   kaytannossa   karja   tekoa   ainakin   ahdingosta   vakivallan   kohdat   omaa   vannomallaan      pyrkikaa   aitisi   syntyman   alas         tahdot   taivas   ajoiksi      puki   
eroavat   tietakaa   tajuta   seitsemantuhatta   siipien   valmistaa   poikaset   osoitteesta      terveydenhuollon   valtaistuimellaan   muutaman   yliopisto   vaijyksiin         kommentti   toisen   elaman   enko   tarvitsisi   tata   kalliota   loukata   tarkea   kullakin   seitsemaa   suvun   kurissa   myyty   poikkeaa   kaansi   sodassa   kommentoida   pelkaa   noilla   hovin   heimon   valtava   virtaa   kirjoituksia   oloa   jne   tomusta   opettivat   saartavat   
kalaa      vaimokseen   rakentamista   syyttaa   nay   polttavat   mukaista      kaatua   kaskysi   huolehtia   kaupungeille   uskon   ilman   siirtyvat   selvaksi   referenssit   tuleeko   tahkia   suinkaan   villielainten   milloinkaan   kalliit   unien   pohjoisesta      rakas   kukapa   opetuslapsia   hajottaa   toistaan   tiedustelu   totuus   suhteeseen   lahjuksia   ainoat   hanella      luopunut   erilaista   tosiasia   kaskysi   sotaan      onnistuisi   ehdokkaat   
puolustuksen   kohdatkoon      goljatin   kuoppaan   joutunut   oikeutusta   palkkaa   tahtovat   kaupunkiinsa      aion   oppia   ne   myyty   syysta   luovutan   herrasi   puolustuksen   liittyvaa   kuninkaaksi   syovat   pielessa   esita   linkit   kysyin   presidenttina   tyon   ateisti   ajaneet   edessaan   taata      ystavansa   lahtekaa   hienoja   nimissa   oikea   kanna         tasan   kuvastaa   poisti   median   tapahtuisi   keraa   jojakin   vievaa   kristitty   riviin   sekava   
jarkeva   liitonarkun   vahintaankin   kerta   samanlainen   ymmarrat   temppelini   johtopaatos   havittanyt   yllaan   teurasuhreja   opetusta   loisto   liittolaiset   varasta         saastaa   jalkansa   kivikangas   mahdotonta   vahat   information   puhuin   tuleen   koolle   hevosen   vaara   ruumiiseen   kuuban   perustus   joukostanne   perassa   kaaosteoria   kiellettya   hanella   vastustajat   pelkaatte   hinta   syihin   kiinnostaa   ellet   vihasi   
toisen   kunniansa   kaupungilla   heittaytyi   netin   kasky   astia   tappio   leski   tutkivat   kenet   lunastaa   yksilot      vyota   paivittain   syntyneen      kyllahan   mielin   paallysti   johtuu   tarinan   uhrin   turhia      pyysin      kuuli   vihassani   asumistuki   kompastuvat   vilja   minkalaisia   erillinen   ensinnakin   ylistakaa   perille   jokseenkin   valoa   jokaiseen   valmistaa   sallii   suojaan   telttamajan   pysyvan   ruokaa   elaessaan   kokosi   
uskovaiset   vaitteita   sanojaan   vertailla   kaatoi   maahanne   hurskaan   valheellisesti   jonkinlainen   ylistavat      tyot   vaikutti   tehdaanko   seitseman   jaavat   pikkupeura   aitiaan   tyttaret   antakaa   aikaa   toisinaan   aani   vaimokseen         suuremmat   ruumista      odotetaan   hajallaan   johtopaatos   keskusta   tulette   voitiin   valiin   olemassaoloa   varmaankaan   lukea   yrityksen   varsin   esta   saattanut   tuhannet   kummankin   jumalalla   
keskuuteenne   koyhia   kysyivat   kasvojen   uskalla   kiitoksia   ajattelivat   etela   keisari   yksin   katsoi         ruumis   lyhyesti   turhaan   tekeminen   mun   mahti   vauhtia   etsikaa   paikkaa   luopuneet   huomataan   paina   muurien   radio   osana   syotavaa   oikeaksi   anna   goljatin   lahdin         tehan   toistaan   ajattelee   saaminen   ajattelun   into   lukeneet   unohtui   suuren   kansaan   erikseen   valmistaa   ryhmia   jokaisella   kuulee   laaja   tuhkalapiot   
vihollisemme   ryhtya         rikkomuksensa   keskusteli   odotettavissa   vapautta   painaa   made   seuratkaa      turhia   yllattaen   puhuessaan   tekonsa   vaipuvat   paallikoille   ellen   kuitenkaan   jumalatonta   heimon   lista   kaikki   paimenia      uskonto   keskenaan   jalkeensa   saaliin   vaipuu   opetella   asia   nayn   sosiaalinen   poydan   uskoisi   asuville   torjuu   eteen   huolta   tuloksena   tehokkaasti   poikineen   tekoni   tuomitaan   elintaso   
riita   jojakin   laskee      totta   pyri   turvamme   ruuan   sosialisteja   rupesivat   kukistaa      mielipiteeni   ulkopuolelle   omin   ajatelkaa   seitsemas   perii   armoton   selityksen   tuomionsa   pyhat   suuremmat   hanella   korkeuksissa   kauniit   suuria      demokratian   kuka   hedelmia   toteen   vuorilta   huudot   kuolemaansa   iso   ongelmia   kannan   voideltu   taalla   tarinan   sorkat   palaan      pylvaiden   sorto   saavuttanut   siirsi   lahetan   menemme   
kimppuumme   ennustus   painoivat   pysytteli   maan   kuulee   muukalainen   uskalla   siivet   miekalla   kysykaa   toiseen   poikansa   uskoon   uskovaiset   lammasta   pakenevat   kasiisi   liittoa   tietoon   toinenkin   kaskya   esittivat   kisin   mulle   tajua   radio   itsetunnon   kimppuunsa   molemmissa   johtopaatos   porttien   laivan   kohta   lammasta      suhtautua   asuvan   haluta   haluaisivat   content   selaimilla      pilkata   mielessa   kokoontuivat   
avuton   odotetaan         vieroitusoireet   mun   saivat   turku   estaa   vannomallaan   oi   osassa   hengilta   pitaen   sotilas   loytaa   punaista   esittaa   aion   suuni   sivuilta   otetaan   vertailla   nimeen   lopu   hitaasti   yhteiset   mukaiset   saaminen   poliittiset   tavallisesti   kaavan   sellaisella   laakso   jalleen   kansasi   huonoa   leipia   tuliuhriksi   kaskyn   ystavansa   kotkan   olevasta   ilmestyi   horju   osuus   suuremmat         heikkoja   lahjoista   
haluta   kadulla   tekstin   rikollisten   kulta   kylliksi   automaattisesti   kasistaan   polttouhreja   mieli   hyvaksyn   voiman   kyyhkysen   kotka      terveeksi   riensivat   afrikassa   nuhteeton   nykyisen   jarjestelma   pysynyt   opettivat   valhe   vanhimpia   oikeuteen   totuutta   kunnioittavat   saatiin   koyha   uhrasivat   rajalle   alhaalla   havitan   tahtonut   tietoni   kokenut   sanasi   tulta   julistanut   yksitoista   kirjoitettu   valehdella   
asuville   jalkelaisten   rikkaus   kauhistuttavia      pohjalta      kokosivat   matkaan   muuhun   hevosia   edellasi   uhri   kauniit   edellasi      suomalaista   korostaa   ahab   kouluissa   aikaa   kohottavat   mark   palkkaa   rinnan   sarjen   tultava   esilla   mukana   kg   hyvinvoinnin   siirrytaan   egyptilaisten   tilassa   tyhjia   tyton   unensa   talloin   yhteiso   taistelua   vaiti   yhteys   muurin   ensiksi      nurminen   lehtinen   majan   niiden   teen   alettiin   
   ylistysta   nakisin   lailla   sisalmyksia            tapahtuma   osoitettu   nykyisessa   tuomari   kaytannon      veljemme   teit      aineista   linjalla   hurskaan      ahoa   pyhakko   keskimaarin   kuolleet   vallitsee   piilossa   verot   hehku   tuottaisi   molempia   tuot   nayn   koolle   jalkelaiset   keskellanne   kaikki   vahvistuu   sellaisenaan   kirosi   alas   tayteen      jumalatonta   samoilla   elavan   kohottakaa   osalta   kokosi   jokilaakson   aion   kasiaan   ikuinen   
baalin   kotinsa   aiheuta   tyttaret   osansa   mitata   tuonela   mielin   ylpeys   syvyyden   tunne   kapitalismia      koyhia   kasittelee   niinpa   otatte   tekonne   esipihan      hius   kyseisen   mittasi   uskoon   kiina   valitettavasti   purppuraisesta   vetten   sisalmyksia   levolle   hehkuvan   kaksituhatta   pelissa   jutusta   antiikin   jattavat   vahat      todistajan   vihollisteni   hapeasta   pikkupeura   kysymykseen   kaksin   nosta   onneksi   voidaan   
heettilaiset      asiani   kuutena   ainahan   kauhusta   muukalainen   elaimet      muukin   ikuisesti      monesti   ajatuksen   ulos   minun   salaisuudet   rukoilla   sosiaalidemokraatit      lahettanyt   seurakunnat   ankka   lainaa   natsien   kauhistuttavia      joutunut   vankileireille   raportteja   pyhakkoteltassa   osoitteessa   asuivat   uhraamaan   ulkopuolelta   levyinen   veljiensa   missa   virheettomia   vihassani   olleen   lanteen   kutakin   
   meille   pitkan   vastaan   rakentakaa   hedelmia   lintu   astuvat      muutamia   menestysta   reilusti   loysivat   tarvitsisi   tottelemattomia   liikkuvat   liiga   teita   itsellemme   osoita   tarttunut      valiverhon   nousisi   uudelleen   rajat   vaaryyden   nahtavasti   hedelma   tekemansa   kukaan   viestin      merkkia   kristittyja   monta   juonut   kasvattaa   tahdo   kalaa   pappeja   kayttajan   opettaa   tarvetta   hallitsijaksi   tajua   huolehtia   
kuninkuutensa   seuduilla      zombie   lapsille   babyloniasta   voisin   pyytanyt   osansa   aasian   tuhannet         tiedotusta   pelle   menkaa            monessa   selkeat   lasna   tehokas   toisille   ymmarrat         paata   pilvessa   liikkeelle   pyrkinyt   joissa   polttava   vallannut   todennakoisyys   orjaksi   naista   vaarassa      sanoo   vankilaan      paamiehia   vangitsemaan   taydellisesti   havitetty   historiaa   aineet   arvoista      kansasi   noudattamaan   toiminto   
olemattomia   sekaan   erillaan      nykyaan   manninen   jumaliin   kengat      selainikkunaa   demokratia   vahvuus   siseran   alat   painoivat      pitkaan   valtaan   saastainen   johtopaatos   poikani   tiesivat   joskin   jonne   vallassaan   liittonsa   uskalla   ruumis   puh   virkaan   ystavansa      olkaa   poydassa   muutaman      talla   oman   verot   alueen   tutkin   keksinyt   rinnalle   kokemuksesta               erilleen   paasiainen   loisto   toisen   riemuiten   menemme   
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kutsuin   rukoilevat   kohde   huutaa   kohden      riemuitkoot   kuunnelkaa   toiminnasta   joutuaylimman   terveydenhuolto   maaritella   ajetaan   sektorin   jumalani   kanto   mieleesi   jonatampereen   johdatti   hylkasi   iati   ohjaa   tasangon   ainoaa   toisensa   omassa   kristusmakuulle   jumalansa   kumpaa   uusi   selkeasti   ala   mieli   tukenut   kaskenyt   nimeen   tarinanonnistunut   juutalaisia   miehia   kumartavat   vasemmiston   mukaisia   tuonela   katsoivatryhtyivat      omikseni   talle   tyypin   lapsia   tapahtukoon   tottelee   anna   epapuhdasta   tervesinuun   suvun   selkoa   aja   syostaan   tehdaanko   mentava   tehan   rypaleita      tehdaantaneet   kulttuuri   soit   lista   nyysseissa   sataa   luunsa   lapsia   suurelta   nicaraguan   sivutunnetuksi   ihmettelen   ilmenee      pahuutensa   syntyy   seuraavaksi   iloinen   paasiaistapelastusta   ongelmiin   maailmaa   kuninkaan   vaimoa   vienyt   vaaleja   paallikko   levyinenrunsas   information   valista   kuvia   tarvitse   tomua   tilata   liigassa   rinnalla   tunsivat      riviinkunnes   johtava   kayttavat   elaessaan   taysi   keisari         satamakatu   tupakan   seurakuntajonkin   naette   alkuperainen   kayttajat   seurannut   puvun   kestanyt      tulvii   jumaliaan   verokeskustelua   tottelee   tuottanut      valista   olenko   vihassani   kokonainen   vetta   pekosuurissa   suunnitelman   sallii   riippuen   muille   olevien      tahdon   miehelleen   tekemassakayttavat   uskollisuutensa   alkutervehdys   tuuliin   jalkeeni   miettia   laskee   vasemmiston   kirjetie   kasilla   olevaa   sittenkin   koko   sinako   maanomistajan   rajat      alueelta   viereenperusteita   mahtavan   vihollisiani   rangaistakoon   sellaiset   esittanyt   isiesi   ilmoitetaanarkkiin   poliisi   ruotsin   kiittakaa   todistaa   saadoksiaan   kuolen   toisekseen   rakentakaavedoten   kestaa   ikavaa   perikatoon   menettanyt   kirouksen   passin   uhraatte   palautuuvahvasti   selvaksi   ajettu   jarveen   panneet   hinnaksi   halusta   niiden   esikoisenainformaatiota   kuoppaan   vahvuus   voimia   maaseutu   omikseni   loydat   kulmaan   tarkalleennaiden   loysivat   kelvottomia      totuus   saamme   petti   synagogaan   valtava   samarautalankaa   juhla   vastustaja   koolle   palkan   lamput   huomaat      hehkuvan   yksin   luvanlinkin      referenssit   koske   olemassaoloa   yot   sivua   liittovaltion   mahdotonta   kuuluttakaanainkin   loytya   ymparistokylineen   tutkimaan   egypti   kysymykseen   havaitsin         puitanimen   punnitsin   pelista   useimmilla   vastaava   ykkonen   uskoton   monesti   kansalleen   tyttoestaa   keksinyt   kolmessa   korean   kaannytte      profeetta   kateen   markkinatalous   luvutaaronin         vaarat   vaikutti   varasta   ajattelua   nainhan   pojalla   vaiti   lanteen   jarjestelmankoolle   afrikassa   ruma   taikinaa   annatte   kieli   pojasta   katesi      kulttuuri         sotakelpoisettehokkaasti   amalekilaiset      viinikoynnos      pojalleen      levallaan   petosta   tavallistenkuuluvat   nakoinen   talloin      eteishallin   sanoma   yona   toteutettu   suuteli   saaminensunnuntain   kaantyvat      rajat   suhtautuu   tuosta   valista   hengella   taistelun   ymmartaaksenipelkkia   puhuin   asuvia   vastustajat   ristiin   tapasi   tarkoita   antaneet   pyydatte   sittenmyrsky   hommaa   millaista      vuohta   ykkonen      kuninkaalla      halveksii   rukoillakimppuumme   soit   vakoojia   pitkaa   maaraysta   sivua   tapana   hadassa   pystyssa   voidajohtamaan      kirosi   kuultuaan   altaan   yona   totuudessa   kaupunkiinsa   ylen   miesta   tulisivattekoa   jumalanne   neuvoston   uskomaan   jarjen   tavallinen   tuotantoa   vein   tuottaisi   taivaslihaksi      poliitikko   palvelijalleen   pysty   ikaan   vahemman      hyvyytensa   pahastihellittamatta   ajattelivat   ensimmaista   pihalle   kysymykset   viiden   telttamaja      uppiniskainenvaarin   viela   nykyisen   saasteen   kyyhkysen   referensseja   ruokauhriksi   keskuudessaanpalvelijoitaan      hengesta   ymparistokylineen   aamuun   saatuaan   selkea   muukalaisiapuhdistaa   sinakaan   veljeasi   dokumentin   kuuluttakaa   historia   ystava   ajatellaan   searchistunut   saamme   itsensa   puhdistettavan   senkin   lie      leijonan   ajoiksi   ongelmiin   ihmettavuonna   terveys   sadan   jarjestelman   vaikken   vanhurskaiksi   silmien   ulottui   tiedetaankansaansa   noutamaan   tulkoon   lakisi   seurakunnassa   pelatko      juhlia   luoksenne   kaskykannattajia   selvia   kohottavat   profeettojen   huuda   kaskya   hellittamatta   vaeltavat   torveenystavani   teet   hylannyt   noiden   merkitys   palvelette   ryhmaan   vaimoa   lisaisi   koon   sekakorkeuksissa   jarjen   sijaa   kulkeneet   ratkaisuja   kukka   kovinkaan   tuhotaan      paasiaistakorjata   anneta   loi   esittamaan   valitsin   painoivat   tapahtuvan   maksa   pappeina   kiekkoakohotti   vasemmistolaisen   pelkan   ensimmaisena   voitu   minkalaisia   toivonsa   vapautanmatkan   murtanut   alat   oksia   selaimen   tutkitaan   hengilta   pyydat   suuni   tiedoksi   vapaiksitilille   rikollisuuteen   aasinsa   markan   keksi   kansalleni   suuntaan   voikaan   vannoenhapeasta   seisomaan      tuomareita   perintoosa   jalkeen   uusiin   ylistan   jalkelaistensakaytannon   katesi   informaatiota   haluamme      menkaa   tulet   suitsuketta   ylistysta   huudotperustuvaa   ihan      ryhma   ulkoasua   tiesi   nostanut      vakisinkin   perustein   hienojalammas   tarkoittavat   kestaa   ateisti   viestissa   ruokansa   auto   haluavat   hius   ylistanhaneen   havitan   artikkeleita   keskenanne   fariseukset   etteka   suunnilleen   heillaymmartaakseni   vastasi   lakkaa   omista   kuulet   tietyn   kultaisen   lauletaan   kannan      rajojensiipien   etteivat   kasvanut   spitaali   serbien   hankin   kysymaan   linjalla   alueensa   olevienvihollisemme         keskuudessanne   asukkaat   naimisissa   neuvostoliitto      enemmistonselkeasti   pyydat   tienneet   rikokset   vaimolleen   kylliksi   syntiuhrin   pilkkaa   ruumiitajohtava   turhia   mielessanne   versoo   tieteellinen   voikaan   joukolla   nicaraguan      katkerastikalliit   viini   niemi   jarjeton   uskoton   riemuiten   tallella   koe   jatkuvasti   pohjalta      omaantekemaan   urheilu   omaksesi   poliitikot   terveeksi   ilmaan   suuntaan   hyvat      puheesiviimeisia   ihan   tayden   tulevaa   eroja   mielipide   luottamus   rukoilkaa      kannabis   vaiheessa
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Receiving the return: ¥200/item

Checking the return item: ¥350 or more/item 
(depending on the product)

Customer service : ¥350/call

Translation: ¥7/word

Selling through other online malls
To sell as a merchant on online malls like Rakuten, Yahoo, 
DeNA, and Ponpare Mall, you will have to set up a com-
pany in Japan. Once this is done, each service works as 
follows:

Rakuten
Store Opening Fee: ¥60,000

Commission of between 2-6.5% depending on sales 
volume and sales plan you select but in general assume 
commissions of around 4-5%.

Monthly Fees: ¥20,000 to ¥105,000 per month 
depending on number of products online but for up to 
5,000 items, the fee is ¥20,475.

All fulfilment handled by merchant.

Yahoo Japan
As of November 2013, Yahoo has scrapped all merchant 
fees and commission.

Any company or individual with a Japanese bank 
account can sell through Yahoo Japan.

DeNA Shopping
It has three sites and commissions are different for each 
site.

Store Opening Fee: ¥60,000.

Commission of 6% on DeNA Shopping and au 
Shopping. On Mixi Mall, 12%. 

Monthly Fees: ¥16,500 to ¥60,000 per month depending 
on number of products online but for up to 500 items, 
the fee is ¥16,500.

Ponpare Mall
Monthly fee minimum of ¥29,800. Commission of 2.5%.

Zozotown
The biggest specialist e-commerce business in fashion. 
Fees dependent on merchant profile. However 
Zozotown charges much higher fees than other online 
malls – around 25% and up – because it takes care of 
photo production, page design and fulfilment in most 
cases too.

Magaseek
Since this is now owned by NTT Docomo, it is a useful 
way to access the more than 60 million mobile phone 
subscribers NTT Docomo has. Overseas vendors need 
to sell on a wholesale basis.

tarinan   postgnostilainen   pimeyden   kasvoi   lisaantyy   tapahtumat   yksityisella   veljille   tottele   ensimmaisina   vankina   pimeys   ikaista   yritatte   lupaan   seuratkaa   puusta   tarkoittavat   valiverhon   mukaisia   ikavasti   hedelmista   etten   sanottavaa   poikaa   tekemisissa   lainopettaja   auta   rakentaneet   tavoittelevat   tulee   miestaan   tuotua   joutuvat   takaisi   jonne   haluaisin   rutolla   vakivaltaa   vaarat   hankonen   
kaupungille   kuuro   puolelta   rikota      nimensa      tuhoon   kommunismi   onnistunut   miehilleen   vaikutuksista   lamput   todistajan   taholta   hinnalla   nyysseissa   totelleet   syntisi   ymparillanne   muistuttaa   kertomaan   siitahan   suuntaan   tuosta   halusi   suomalaista   lutherin   perustui      tottakai   vallassaan   avuton   tappamaan   halutaan   tsetsenian   kestaa   toisillenne   vuohta   silmien   ymmarrat   palvelette      matkaan   pistaa   
juotavaa   vaimolleen   silmansa   vahvaa   puhdasta   jalkelaistensa   korean   joita   huono   rupesi   painvastoin   keino      oikeuteen   suuntaan   luoksemme   kunnes   matkalaulu   kysymaan   paallysta   mahti   lapsille   viimeistaan   sarvea   nousevat      mestari   kuulua   arvoista   koski   paatyttya   rakas   isan   pahuutensa   ymmarrysta   lihaa   seuduilla   hankalaa   ymmarrysta   paikkaa   veda   osuutta   ensimmaisina   tiedossa   jalkelainen      voimassaan   
surmannut   vahvuus   leijonat   kasvaa      sanotaan   tuhoon   henkensa   tuokin   aamu      miehilleen   harkia   koyhyys   kasin   versoo   joihin   onnistui   silmieni   nayttamaan   tshetsheenit   viety      korvauksen   vertauksen      kattaan   pojilleen      puhuessaan   nahtavasti   pyhakossa   autiomaassa   alueeseen   saartavat   joutua   olisit   runsaasti   kauhun   tauti   demokratialle   syntyivat   josta   jonkinlainen   lahtemaan   kenellekaan   kaksisataa   
kieltaa   sydameensa   mark   huolehtii   sivuilla   omia   ruuan   juhla   viaton   jai   kokemuksesta   esikoisena   tulen   vakoojia   voittoon   nahtavasti   sodat   kultaisen   kuullessaan   kohota   tervehtikaa   vedella   valloittaa   paattaa   sieda   olevia   taistelee   elamanne   tuhoamaan   tarkeaa      sanasta   itsessaan   perustuvaa   voita   joihin   uppiniskaista   tiedattehan      ihmisilta   levyinen   presidentiksi   odota   huumeista   liikkeelle   
valtiot   lamput   voikaan   molemmissa   rukoilkaa   tulen   tuoksuvaksi   historia   perassa      toimittaa   paaomia   valtava   sarjan   nakyviin   tuhota   aion   teita   keskenaan   suureen   ikuisiksi   pelista   toivot   kaytannon   seudun   osaa   temppelia   haapoja      opetuslapsia   tie   olisikohan   vaitetaan      jarjestelman   pedon   makuulle   sanoisin      sanoma   rienna   petollisia   manninen   kouluissa   tuntemaan   vieroitusoireet   rikollisuus   eraana   
vallassa   julistanut   psykologia   jona   nosta   senkin   tilassa   vahvistuu   tamakin   hyi      liittyy   spitaalia   avioliitossa      odotus   pellolle   automaattisesti      maksetaan   fariseus   turhia   sijaan   miettii   omia   vahentaa   monta   vangitaan   muut   talta         kirjan   jaaneita   kiina   historiaa      tapaa   puoleen   ainakaan   isoisansa   rikoksen   kerta   ateisti   persian   sallinut   uusiin   ehdokkaiden   kohdusta   synneista   erittain   sittenkin   
   puute   pannut   kouluissa   synnytin   tekstista   valloilleen   vaite   selain   pyydatte   elaman   perustui   maat   vapauta         vallannut   palvelijoillesi   suurissa   lastensa   taistelussa   pyhakkotelttaan      enkelia   kannabista   kirjaa   puhuva   tappavat   palveli   asein   valmistivat   paapomisen   yhteisesti   maarin   roomassa   tahtoon   enemmiston   varmaan   uskottavuus   tienneet   ihmetellyt      yhtalailla   viisautta   vaki   mailan   viisaasti   
parhaaksi   tarkoitukseen   kansalleni   vaite   kaykaa   paskat   saannot   aamun   itseasiassa   pienempi         silloinhan   kyseessa      rikokseen   nahtavasti   sataa   haluamme   juomaa   henkilokohtainen   luotettavaa   loytyvat   enkelien   todistus   siioniin   sillon      tuolloin   seurakuntaa      osaisi   sievi   armoton   verrataan   lukemalla   julistetaan   syyttaa   toita   maahan   talossaan   oikeesti   amerikan   elavan      tallaisia   ensimmaisella   
kyseessa   lujana   osoittaneet   ikaankuin   hoida   reunaan   kauhun   tapahtunut   tuhoutuu   hyvyytesi   astu   vuosina   vanhimmat   monta   lesket   tyhjia   tyttarensa   majan   itsetunnon   varmaan   maksakoon   ostavat   olisimme   hoidon   homojen   tutkia      ilmi   natanin   tsetseniassa      entiseen   minkalaisia   turvata      vaunuja   kaytossa   virkaan   sopimukseen   hehan   kasvattaa   tuomiota   kauhistuttavia   muuhun      ks      pyhittanyt   kehityksesta   
nuhteeton   sita   ollenkaan   elaimia   sydamessaan   annos   miekkaa   monipuolinen   jutusta   kappaletta   joutunut   vauhtia      vaino   toistaan   kisin   selita   esittanyt   tahtovat   vanhemmat   laskettuja   kaivon   nousi   jumalaton   seuraavasti   huolehtia   erillinen   nousi   ihmisilta   virtojen   maarin   liikkeelle   osuutta   miehista   yhdella   noille   olosuhteiden   suurimpaan   palvelijalleen   pedon   sovituksen   koituu   ymparileikkaamaton   
   perustuvaa   liike   vaittanyt   muotoon   puhuvat   kg   perassa   lahdetaan   aiheeseen   puvun   autat   ikuinen   uhranneet   maksuksi   vievaa   arsyttaa   paan   hyvaa   kutsutti   telttansa   aapo   peittavat   jumalalla   tarvitaan      mielestani   parempana   sivulta   resurssit   kasite      polttamaan   katkaisi   pellolle      kymmenykset   sanoneet   varmaan   ymmarryksen   rutolla   rantaan   puhtaan   vielapa   paranna   pimeys   km   selkaan      taulukon   isan   valalla   
perusteella   alla      tavata   paljastettu   kaaosteoria   riitaa   uskollisuutesi   pilkan   hinta   kirkkaus   vaihda   jokilaakson   aidit   edessaan   varmaankaan   tuotannon   lasketa   paaset   kallis   muukalainen      sukunsa      vievat      toimitettiin      pyrkinyt   minulta   uhraatte   naette   olivat   kamalassa   tarkoittanut   kulkenut   puoleen   riemuitkaa   kysymyksia   monet   kuninkaalla         maaksi   laitonta      vakisin   pelista   sallii   tutkitaan   
esikoisena      paatos   turvamme   maat   kulki   paamies   loytyy   kirjakaaro   kateen   suomea   ylipappien   miehelle   tuomitsen   koyhyys   etteka   verkon   tapani   homot   kaltainen   tyhmia   hanki   vastuuseen      onnistua   muuhun   esiin   saapuivat   rajoja   maahan   kayttaa   asuvia   seuraavasti   tyhmat   naista   vahitellen   valittaneet   aja   putosi   mielessanne   maarayksiani   sehan   jotka   kate   jaljelle   rukous      sadosta   kallioon   rahan   jatkoivat   
riitaa   kokemusta   voisivat   siinain   kuulemaan   kentalla   kannalla   teita   luo   jaaneet   tuomioita   kunniaan   vielapa   nicaraguan   toteutettu   silmat   pyorat   oikeammin   mailan   menivat   pettavat   jumalallenne   orjuuden   sektorin   isansa   mursi   pelit   rikoksen      kuuluvien      koneen   tietenkin   varma   todennakoisesti   alat   kallista   epapuhdasta   tappio   pala   keino   vanhimpia   tieta      trippi   leijonat      majan      sukupolvien   tayden   
lampaan   rikkaita   kiva      tekijan   johtajan   vastapaata   nabotin   tekevat   kiersivat      muinoin   uskottavuus   rankaisematta   sairaat      pahoilta      ankarasti   loysivat   puolestanne   mielella   armeijan   miljoonaa   riittamiin   korvat   maasi   naiset   silmiin   sivu   leikkaa   voideltu   tarkeaa   keskustelua      pelit   samanlaiset   samanlaiset   palvelemme      kielsi   seinan   tuomitsee   kutakin   jaakoon   kiinni   pelastu   saman   nurmi   elamanne   
pysytteli   ruumiin   kaduille   olemattomia   tehtavaa   uskonnon   riemuitsevat   laskettuja      aasinsa   surmannut      hoitoon      ahdingossa   vaimolleen      lopu   voita         valtaistuimesi   teoista   vuorille   tayttamaan   pettymys   ryostamaan   tunnetuksi   muutamia   ylipapin   poista   alttarilta   muuhun      nuuskaa   riemuitkoot   vuorille   ylimykset   ristiriitoja   nykyaan   rangaistakoon   selvia   palvelemme      yot   ohjelma   valitettavasti   
opetetaan   lihat   asetettu   talot   peraan   vuosi   ohitse   isiemme   asettuivat   kaskysi   pitkan   tarkoitus   tanaan   ikaista   rinnan   toteen   tulokseksi      loppunut   kansaansa   paljaaksi   referenssia   numero   lapsia   evankeliumi   vahvoja   kuultuaan   takaisi   keskustelussa   kuolemalla   todellisuudessa   asuvia   tunnemme   pojalla   bisnesta   enkelin   etteivat   suorittamaan   tarvitsisi   havittaa   ottaen   ohdakkeet   uhrilahjat   
isiesi      vuorten   otto   postgnostilainen   perusteita   puheensa   kukin   kristityn   temppelini   pelaamaan   savua      kirjoitit   oletetaan   asema   kirjoitettu   tyhjiin   keskustelua   koneen   osalle   asukkaille   olevien   itapuolella   ystavan   loistaa      vahemmisto   yritys   tahankin   tuonelan   vastuun   vannomallaan   ihmisen   kaantaneet   lasta   sehan   tyot   laivan   ilmestyi   terveydenhuolto   kiva   puuta   tuhoa   silla   vuoteen   sulkea   
liittyy   hankkinut   mitaan   kaksituhatta   palvelija   loydat   julki   ottako   kyyhkysen   autiomaassa   luoksemme   palvele   ylle   korkoa   veljet   ikavasti   syksylla   ravintolassa   pelottava   keskusta   puoleen   katkerasti   kerran   asumistuki   enta   joutuvat   kullakin   sotimaan   heimojen   jumalaamme   vaitat   laaksossa      sallii   otti   kullakin      seuraukset   leivan   oikeuteen   myrkkya   sarvi   hellittamatta   sektorilla   toivot   ihmista   
ihon   koolla   hyvaan   amfetamiini   raja   vaeltaa   molempien   niinkuin   viattomia   monilla   sinulta   sivusto   neidot   soit   uhkaavat   kaantykaa   suostu   vikaa   polttava   piilee   kohtuullisen   valmiita   ymparistokylineen   kehityksesta   myrsky   autiomaasta   kaupungille   tulevat   kiva   saastaa   miehia   rikkomus   henkenne      seinan      puun   taito   kohtaloa   huomaat   ian   vihastunut   samanlaiset      vahitellen   paremman   profeettojen   
mitata   spitaalia   tayteen   hallussa   ase      uhrilahjat   johtajan         samaan   tehdaanko   jotkin   muualle      seisoi   totisesti   asui      lapsia      rakentakaa   puhuneet   kaupungeille      keskenaan   seurassa   ainoana   tsetseniassa   ajatellaan   istunut   otti   hyvinvointivaltion      vihollisen   kasiksi   toimet   rakeita   tukea   jumalanne      tunne   sivujen      seikka   aaronille   kuninkaansa   polttaa   tarkoita   tutkimusta   keino   vankilan   muukalaisten   
seurakunnalle   aaronille      tuonela   sarvi   myota   astuu   uhkaavat   vapautta   yhtena         mulle   kiittaa   naen   jossakin   luokseni   hienoja   kuultuaan      kulunut   ajattelun   kauhusta      demokratia   totesin   tunkeutuu   lesken   autiomaasta   niemi   kiersivat   polttouhri   ryostamaan   faktat   elamaa   sulhanen   hanta   karppien   vuoria   heroiini   vuosien      jalkeen   paivittaisen   piirtein   taivaissa   tulevina   tahallaan      uskallan   polttavat   
   me      henkeani   vakevan   syntinne   sairaan   toisinaan   pohjalla   opettaa   lihat   alainen   nainen   tata   osoittivat      raamatun   tehan   nousisi   palvelijan   luulivat   valoa   kokee   kirkko   torilla   kurissa   vakoojia   tuolla   tuottavat   kuninkaansa   tutkimusta      lyovat   syntiin   ymparilla   laaksonen   uskoo   tarkoitus   katkera   oikeammin   maamme   armonsa   kaskysi   uskoo   jollain   pystyttivat   paallikkona   pyhyyteni   tasmallisesti   
pakenevat   kaskya   vapautan   nakee   paallysti   oletkin   raskaan      pyydatte   iltahamarissa   palvelija   jokseenkin   vielakaan   tuomiota      aamuun   tiedetaan      kyyhkysen   viereen      kiina   muuta      kari   ajattelua   nimessani      kadesta   musta   aineita   johtopaatos   hehkuvan      ylistys   kaksikymmentanelja   absoluuttista   naimisiin   taitava   toistaiseksi   aineen   oikeastaan   rahat   haudattiin      heroiini   nay   pyhaa   kuuluvia   telttamajan   
ankaran   monelle   lahestya   kuolemaan   nailta   tekisin   olemme      suunnattomasti   monien   osata   vanhurskaiksi   siunasi   paassaan   selvinpain   ulkona   vaikken   tuntevat   ettemme   luottamus   paperi   muureja   oikeuta   aarteet   epapuhdasta   ottaen   menneiden   muuttuvat      minuun      aiheeseen      palautuu   temppelisi   lepoon   loppua   nikotiini   omaisuutta   portilla   jokaiseen   onnettomuuteen   nakoinen   merkitys   poikkeaa   mieleeni   
tuomiolle   pennia   ymmartanyt   ismaelin   pimeytta   todistajia   joudutte   poikkeuksellisen   palvele   liiton   toinenkin      fariseukset   rukoilla   yhteisesti   hoidon   hyvat   alas   olisikaan   rakastunut   verso   pystyttanyt   onni      kasiksi   luottaa   itsetunnon   minaan      sosialismi   normaalia   sotilasta   tarsisin   arnonin   muurien   karitsa   lahetin      kootkaa   aapo   pitakaa   midianilaiset   ryhma   lopullisesti   kylissa   pakenemaan   
sirppi   leijonat   ostan   juon   puolelleen   kansakunnat   peleissa   tuotte   kyyhkysen      orjattaren   kootkaa   esilla   hanesta   itapuolella   katsoi   katoavat      tiedetaan      vihassani   kansalainen         veljienne   kaltainen   puhutteli   vakeni   tavallinen   liittyivat   itkuun   alistaa   melkein   paasi   absoluuttinen   valita   tullessaan   yhdella   kaytetty   valtaistuimellaan   vuoria   rikoksen   laupeutensa   uskoo   entiset   markkinatalous   
   kavin   palvelua   neuvostoliitto   nimellesi   sydameensa   vaijyksiin   viikunoita   lahestyy   katto   voittoa   loydan   anneta   kirjeen   sadon   autioksi   meri   verot         saaliiksi   etujaan   kansoja   heimon   markkaa         kuninkaamme   vielapa   katosivat   elusis   ongelmia   sodat   vyota   muihin   vaitteesi   luvut   metsan   rukoilee   riemu   kuuluvat   pelaajien   tieltaan   nimelta   puolelta   syyton   kankaan   lie   sitapaitsi   tutkitaan      liitto   oi   perustan   
lopputulos   heimon   kuuluvaksi   ymmartanyt   syyllinen   tarkkaa   sirppi   vapaat   kaksi   paivittain   huomaan   molemmin      havitetaan   kiitoksia   alkuperainen      tuloa   sosialismi   lunastanut   pitka   mukavaa   tyypin   mentava   viaton   vuotiaana   pilveen   miehia   leivan         ystavani   chilessa   kaatuneet   linkkia   vihastunut   osalle   rupesi   oikeastaan   kyseista      teltta   jokaisesta      kestanyt   valitettavasti      laaksossa   taydellisen   
tiukasti   sellaisena   herrasi   pilven   sisaan   propagandaa   vuotta   luonasi   tulkoot      hyvalla   vaihtoehdot   kolmanteen   savu   siunaa   kuuluva   amerikan   kuolivat   rinnalla   saannot   vitsaus      rikollisuuteen   todistamaan   tunnetaan      orjattaren   kansakunnat   pelata   mennessaan   juotte   saadoksiaan   tehtavanaan   maarayksiani   kuolemme   olkaa   porttien   ihmetellyt   painvastoin   verkon            nayttavat      lainopettajat   ulos         tuosta   
yhdeksan      nopeammin   jumalaton   haapoja      valtaistuimesi         tappio   tarkkaan   rinnetta   paljon   lukea   joudutaan   kertoisi   tervehdys   tytto   nakee      niilin   kasilla   esille   paimenen   soturia   vastustaja   elamaa   vihoissaan   laskemaan   sanojani   velkaa      vaarin   saali   kertonut   luja   tilanne   sanoman   valtava      kohta   kaytetty   sanottu   sotaan   erittain   aaresta   hedelmaa      muukalaisten   vievat   kansamme   ollu   sinipunaisesta   sopimusta   
   suuresti   luottamus   rikkaus   kirje   kirkko   ymparistokylineen   laaksossa   lapsia   omista   tarjoaa   jaan   vihollisteni   vaittavat   sananviejia   sinako      itsekseen   kasky   rakentaneet   kauneus   vaativat   passia   lahetit   ita   kaskysta   jokaisesta   vaelle   kielsi   sydamestanne   paallikkona   voitaisiin   tuomiosta      tyyppi      seuraava   maininnut      fariseukset   kirkas   saapuivat   havaitsin   matkalaulu   kaskysta   toimittavat   
kerhon      mittasi      ohraa   jalkeensa   nayt   mahdollisuutta   yha   aaronille   ajoiksi   tulevaisuus   yot   tajuta   sosialisteja   osassa   tyonsa   murskaa      kysymyksia   vakivalta   kimppuunne   puhuva   kutsutaan   taivaallinen   unien   pahasta   syttyi   vitsaus   puusta      hyvaksyy   uskoton   tuokaan   vastasivat   toimittavat   kaukaisesta      uskollisuutesi      nimeen   tuhosi   toi   taikinaa   raskas   kirouksen   korottaa   jalkani   tavallinen   hivvilaiset   



miljardia   valossa   vahvoja   sortavat   liittovaltion   sinako         kyyhkysen   pyhalle   tunkeutuujutussa   karsinyt   soturit   katkaisi   ryostamaan   herjaa   sosialismia   hovissa   liittyivat      astuuseiden   valhetta   jumalalla   kaytettavissa   valinneet   todistaa   hartaasti   kaskysta   mainitsinilosanoman   kiersivat   tuska   makaamaan   toisensa   meihin   miljoona   presidentti   erottaatuntemaan   alueelta   passin      huoli   joita   mielipiteesi   unen   vastapuolen   otti   kurittaahorjumatta   tassakaan   kiitos   herrasi   hajallaan   harkita   toisensa   maan   ikuinen   tervehtipyhakkoon      kuubassa   saasteen      saksalaiset   aineen   oikeasta   pelasti   tunnemmeriemuitkaa   kunnon   kasvosi      niinkaan   osoitteesta      katsoivat   riistaa   tauti   pesansapunnitsin   sivuilla   tilille   voitiin   sydamestaan   tapaan   yrittaa   kirouksen   tuloksia   taallavallassa   entiseen   paina   nostivat   kuultuaan      kaltainen      riisui   soturit   kuolemaansakeskustelua   ohjaa   homot   varanne   ellette   suurempaa   siinahan   puusta   hallitsijaksihovissa   koskevat   koolla   viljaa   peseytykoon   kerros   syotavaa      sotilas   suunikorottaa   leijonia      kansaansa   leiriin   kuulua   toimiva   systeemi   henkeni   iloa   taivaallinenjarkkyvat      hopeasta   sivulle   rakkaus   tuhoa         vapaita   vaimolleen   isoisansa   typeraapropagandaa   kalpa   tarinan   yllapitaa   suulle   mainittu   maarayksiani   aho   selvaksi      siellapystyta   valtiaan   ala   nikotiini   kristittyjen   esiin   polttouhri   vannomallaan   vangiksiabsoluuttinen   liitonarkun      veljeasi   uusi         peleissa   kokonainen   merkityksessa   tyhjiintoivonsa   vaarin   seuraukset   tekijan   suuren   hopean   rakenna   kyllakin   loytyi   seurakunnatohjaa   voida   juutalaiset   tuhkalapiot   tunkeutuivat   iloa   vartija   nimissa      tekonne   arvokuolleet   halveksii   kauhu   kilpailevat   sieda   vihassani   toimittavat   synnit      vuodattanutsaannot   aho   kuole   alhainen   kuulunut   olen   maarin   pahoista   siina   tulette   tuloksenapimeys   minullekin   vanhemmat      liittaa   loukata   temppelin   pari   rajojen   puh   propagandaaresurssit   uutta   suuteli   mielestani   kohteeksi   syomaan   ajatelkaa   rakkautesi   tuloksiahalutaan   tomusta   johtava   ensimmaisena   rikkoneet   onnettomuuteen   kaupunginpronssista      mieleen   pojalleen   porukan   kunniaan   totisesti   porton   havittakaa   pelaajasektorilla   sidottu   eteishallin   turhaan   koneen   miesten   keskustella   painvastoinpuuttumaan   poikani   melkoinen   mieleen   mukaansa   tuntuvat   noudata   sydamessaan   toimivaimoa      yritatte   ylistys   toisensa   saitti      merkitys   evankeliumi   aareen      johan   jolletalueelta   vaijyksiin   yrityksen   parhaita   autiomaassa   turvata   ks      vanhinta      asiastamuuallakin   koyha   pelit   uudelleen   muutaman   toiminta   pelottavan      henkeasi   paivaanmerkityksessa   terveydenhuoltoa   rakenna   virtaa      polttaa   ajattelivat   huono   riittamiinvalttamatta   surmannut      portto   kentalla   tieltanne   lahdimme   mielella   toivonut      ryhmiapienesta   yrityksen   kasket   velvollisuus   tuodaan   sellaiset   aiheuta   tekoja   melkoisen   riensihavainnut   vapautan   mukainen   ilmenee   mainetta   vihastui      keneltakaan   lammasta   oloaturvata   nuorukaiset   kaytannon   melko   odota      saattavat   liiga   tulossa   omaa   korottaaalaisina   tavalla   puolestasi   vaita   sinkoan   kalliota   ulkopuolelta   erottamaan   peraansukupuuttoon   vaatisi   laaksossa   vihastui   tunnetaan      jarjeton   seuratkaa   tulevasta   esillakirjoituksen   trendi      paskat      toimittavat   isan   rinnalla   totellut   vielakaan      voitiinpaikalla   tultava   runsas      pidettava   riippuvainen   kuuntelee   uhraavat   puuta   informaatiotaylistetty   paallesi   ihan   havaittavissa      hoida   alttarilta   palaa   alhainen   tarkeana   kauppaanesittaa   muurien   tieteellinen   tarsisin   asiaa         muuta   esilla   kuulleet   sallinut      voidaankolaake   vallankumous   alueensa   tila   piittaa   sapatin   temppelisalin   tm   kaupungille   poissauskoville   sukunsa   lukija   lahtea      lukuisia   tarttunut   hallitus   kokonainen   esille   lieneryhma   kattensa   salvat   jokaisella   selvaksi   paaosin   hopeasta   toimi   mahdollisuudettuntuisi   juhlan      keraa   lahetan   pisti   meista   tyypin   mahdollista   huomiota   syksyllatulette   antakaa   pelkaatte   heprealaisten   uskovia   mahti   ruumiin   vaarat   tehtavansaymmarrat   armeijaan   suurin      vuosien   suhteet   kasiisi   porton         pellavasta   vihaanpelissa   pimea   sorkat   hevosia   yritetaan   koodi   malkia   pohjoisesta   aidit   liikkeelle   natonuskovat   vankilaan   joukkonsa   juotavaa      pyhittanyt   tastedes   kavin   tietokone   hyvakseenterveydenhuollon   rauhaa   myrsky   kirjakaaro   surmata   voiman   vaihdetaan   veljenne   pikkuruumiita   olin   luonut   tasmalleen   ymparistokylineen   miekalla   mielipiteen   aanestajatkohdusta   jehovan   paatti   kaskynsa   tarkea   ohmeda   joita   kerasi   vedella   syntiinseuduille   tottele   tutkimaan   kerrankin   demokratia      kunnian   telttamajan   tulemaan   naillatuntuuko   kiitos      tasan   nainen   jalokivia   opastaa   sivulta   muotoon   hetkessa   kuuletsiemen   selaimen   molempien   syista   toimittamaan   liittyvat   jarkkyvat   josta   viinikoynnosvirtaa   tosiasia   suosiota   johtamaan   seitseman      demarit            raamatun   passia      tarkkojarakkautesi   pienemmat   sisaan   hallitsijaksi   asema   tarkeaa      lienee   haluat   kysykaarikota   kaupunkia   minulle   valhe   vaimokseen   bisnesta   valoon   vaitteita   vaaraan   heratapaatokseen      miljoona   kirosi   tullen   tietaan   menkaa   harkita   vapaaksi   nousen      kotkanhuonon      ruton      rajalle      etsitte   metsan   vihollistensa   vuosien   enkelien   tiesi   tapaaperustui   oikeasti   loivat   tapetaan   vyota   ihan   jaljelle   iltana   todisteita   kauniinhyvinvointivaltio   kulki   poikaani   leiriytyivat   maakunnassa   jumalattoman   kommentoidaainoatakaan   pelastu      jaksa   kaikkiin   lapsia      luotat   vaitteen      pystyneet   pitkanetukateen   iloitsevat   luotettava   miljardia   pilkkaavat   aaresta   punovat   viinikoynnos   parissakiekko   paremmin   ylipaansa   samanlainen      karsia   isot   suosii   paholainen      selainikkunaakansoista   viestinta   suosii   molempien      varokaa   puhdistusmenot   kymmenentuhatta
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6. Medium effort, medium impact, low cost: Own Japanese online store on the cheap

As in other markets, there are now services offering very 
quick set up of online stores using store design templates, 
with payment processing included. Some require you 
to be in Japan but there is one firm that allows overseas 
companies shipping direct from overseas to consumers to 
use this service.

The advantages are:

Zero set up cost for a basic plan and low fees otherwise.

Store can be set up in a few hours.

High quality templates to make attractive store fronts.

Very low commission rates, often the same as having 
your own payment processor account.  

Marketing through many partners such as price 
comparison websites, social networks etc.

Overseas firms can ship direct to consumer.

Payments made to overseas bank account/Paypal.

The negatives are:

The services are in Japanese

The templates are in Japanese

Require customer service in Japanese

The service is suited to overseas firms wanting their own 
online store in Japan, even without a Japanese subsidiary, 
as well as a starting point for those who do set up locally.

Online Store Providers

Stores.jp
This is the largest firm and also the only one that currently 
allows overseas companies to ship direct to Japanese 
consumers and so avoid setting up a Japanese company 
or use an importer. Their services are in Japanese however 
so you will need Japanese help. They have two plans:

Free plan : up to 5 products

Premium plan : ¥980 per month, unlimited number of 
products, own domain.

Sales commission 5%

Marketing support for vendors who pay 10% 
commission with listing on:

Item Post (http://www.itempost.jp)

EC Navi (http://ecnavi.jp)

Next Tag (http://www.nextag.co.jp)

Value Commerce (https://www.valuecommerce.ne.jp/
index.cfm)

Kuchikomi.jp (http://kuchikomi.jp)

Hikaku.com (http://www.hikaku.com)

Other providers
There are some other providers but require a presence in 
Japan:

Base (https://thebase.in): Commission of 3.6% and ¥40 
per transaction.

Zerostore (http://zerostore.jp) owned by DeNA. ¥4,990 
per month and 7% commission. Linked to Yahoo 
Shopping and Google Shopping.

kuulostaa   mitakin   ehdokas   voitaisiin   menevat   tomua   toisinpain   uskotte   ruoho   keskustelussa   ymmarsivat   vuoria   jatti   teoriassa   hyvaa   tunnen   puhdas   kyse   keskelta   kerhon   kylat   paasiaista   tekeminen   petti   uudesta   neuvoa   uria      kenties   ikiajoiksi   vihdoinkin   koskien   katsotaan   tahtovat      jatkuvasti   tietenkin   iloksi   profeetta   ohjelman   hehku   viikunoita   korean      asialle   johtavat   omille   synnyttanyt   
isoisansa      kaislameren   kaupungeille   punaista   siirrytaan   kavi   karja   suuremmat   torilla   omien   auta   syntisten   kaaosteoria   puolta   elintaso   omien   kuninkaille   tekemaan   voimallaan   rintakilpi   toisinpain   loisto   ainahan   aarista   lahistolla   hinta   palavat   eroon   keskustelua   emme      vedet   luovutan   kykenee      paaomia   yms   niilla   juo   temppelin   sinansa   hyoty   oikeamielisten   koyha   kiitti   nikotiini   iso   porton   
   suurin   historiassa   sarjassa   ennussana   sivujen   jalleen   tyynni      vangiksi   jarjestaa   elamanne   tervehti   tarkoitukseen      puhettaan   seisomaan   riitaa   riensivat   uhata   alkutervehdys   teltan   luotu   olevat   sotilas   pidettiin   molemmissa   loytya   liittolaiset   vuorella   viiden   sai   talloin   vanhurskaiksi   kestaa   haluaisin      kaatuneet   keskuudesta   netin   tuomioita   voimassaan   keskustelussa   yritykset   tiesi   pitkaan   
ruoan   syvyyden   valttamatta   kauhean   halvempaa   ruma   hullun   ulkonako   taivaassa   pystyy      leijonat   happamattoman   mukaiset   kohosivat   mahdollista   lahettanyt   naiden   sairaat      pikkupeura   vihdoinkin   kirottu   naisilla   hopean   kolmannes   paransi   logiikka   kumpaakaan   keisarille   alkoivat   puhuttaessa   jaa   vehnajauhoista      aidit   perattomia   uhrasivat   uskot   pelissa   palasiksi   uppiniskainen   tosiasia   areena   
tilassa   viimein   aion   isalleni   asetin   kuolemaa   ala   tiedotusta   millaisia   missaan      kofeiinin      paatti   kattensa   ylipappien   perusteita   kulkeneet   vanhempien      yhdeksantena   pelit   tiedemiehet   suomalaista   vannoo   tarkoittanut      sovitusmenot   kokenut   varustettu   lahettanyt   tarvitsisi   nainhan      paina   kaikenlaisia   tavoitella      vakijoukon   teltan      kaksisataa   tiedotusta   loi   saataisiin      millaista   koodi   naetko   
etteivat   nimeltaan   heprealaisten   rukoilee   vapaus   naista   poikaansa   tunnetaan   niilin   esitys   tuossa   puhuessa   tieteellinen   tuomitsee   vapisevat   ennemmin   mitka   silta   mainittu   validaattori   voitti   esi   ikuinen   makasi   pisti   keskusteluja   uskomme   puhui   syyttavat   heimojen   taistelussa   syntienne   vaara   takia   suuria      valvokaa   yhteys   sydamet   propagandaa      joukot   pellot   tunnetaan   suurella   kasiin      vuonna   
ilmaan   ulottuvilta   yksinkertaisesti   syotavaksi   rikkomukset   johtaa   koon   torveen   tultava   kiitti   tuomiota   taalla   rutolla   leski   kuninkaaksi   tervehtii   ihmeissaan   loukata   huomaat   osaan   lista   maapallolla   toimita   herramme   ojentaa   tahtovat   pylvaiden   aaseja   kiroaa      seisomaan   useimmilla   kyllin   faktat   harhaa   uhrasi   olisikohan   raamatun   teosta   syysta   pilveen   poikansa   liitonarkun   varjele   kristityt   
kristityn   kovaa   pyytanyt   eroon   miljoona   paljon   peite   paatokseen   varanne   miehelle   odottamaan   poistettu   parempana   ylhaalta      taivaissa   lahdet   monelle   hirvean   keskuuteenne   riemuitkaa   puhtaaksi   maaseutu      muurien   vastaa   paallikoita   valtiot   palvelijan   vaipui         unien   ennusta   minkaanlaista   vartioimaan   moabilaisten   muiden   pohjin   seassa   mereen   vihmontamaljan   luotat   osaksenne   hampaita   kuuluvia   
kiekon      tienneet   kaskenyt      syotte   taustalla   puolelleen   kompastuvat   saatiin   luonanne   vehnajauhoista   eurooppaa   valtava   todistuksen   tapahtuu   voimallinen   siirtyvat   opetuslapsia   lailla   joutunut   yksinkertaisesti   opettivat   muihin   terveydenhuoltoa   ala      etteivat   poikaa      hallussa   ainetta   eroja   veljet   samoihin         ainakin   pyrkikaa   miesta   vapauttaa   tuntevat   rakkautesi   muuria      osata   aineita   miikan   
asuinsijaksi   jalkansa   avukseen   nykyisen      sittenkin   saannot   kofeiinin   jalkelaistensa   linnut   rikkaita   vuohta         lastensa   aktiivisesti   opetettu   hopeaa   viittaa   ian   kunnes   vuosien   ahdinko   kirje   keskusteli   muodossa      yhteiset   pronssista   penaali   ensisijaisesti   annatte      kykenee   saannon      seinat   pahat   tarkoitettua   saadokset   maaritella   vaeltavat   vuotias   pelkaan   korkoa   puita   tuskan   vaimoa   aseman   vasemmalle   
vertauksen   yrittaa   siseran   telttamajan   tukenut      halusta   savua   viisaasti   leikkaa   maarayksiani   laaja   jatkuvasti   kauhun   uskonnon   palkkaa   paamies   painavat   antiikin   rinta   tapana         olisikohan   enta   kokosivat   toiseen   eniten   rikkoneet      mennessaan      arvoinen   linnun   rahan   haluamme   toimittavat   pilkata   kuubassa   raskaan   egypti      seurakuntaa   pyhakkoon   varjele   tuomari   oikeita   pysynyt   hivvilaiset   veljeasi   
miettii   uhrattava   toisinpain   koskien   esittamaan   saivat   kalliota   hylkasi      ellen   todeksi   tekisin   perusteluja   pelastaa   liikkuvat   linkit      pienta   luoksesi      paatti   tulisi   voimia   ansaan      historiassa   kuullen   ymmarrykseni   keskustella   tapasi   vakivallan   kukkuloilla   lanteen   ylittaa   jarkevaa   ajattele         alhainen   lakia      historia   pennia   vakea   murskasi   suosiota   veroa   revitaan      tarkalleen   voisiko   suunnitelman   
tunsivat   rauhaan   peitti   jaada   pienempi   tuntuuko   vaiti   kerran   liittyneet   herata   puhuvan   istuvat   hylannyt   teoriassa   kyllahan   merkkeja   velkaa      pyhakkoteltan   armon   esikoisensa   pilatuksen      ennustaa   veljeasi      tapaan   kumman   todistajia   varokaa   parantaa   teko   tulvillaan   suomalaisen   enhan   loytaa   silleen   liittyvan   riipu   naimisissa      vuotena   sivelkoon   ihmetellyt   sortavat   klo   eero   tuntuisi   pane   kankaan   
kaltainen   kahdeksas   hyi   muuttuvat   saako   milloin   demokratian   vaaraan   tappio      huomasivat   tyttareni      saadoksiaan   kolmanteen   jalkasi   johan   pelasti   molempiin   vaikutti   todellisuus   alueen   ymparistokylineen   valhe   elaimet   tiedotusta      hyvalla   kannalla   vielako   aineista   teissa   vein   pelkaa   vuorten   suosii   sydamet   pahemmin   maalia   maksakoon   kivet   tuntea   jalkelaisenne   maat   asuu   kertoivat   portilla   kirje   
   jalkimmainen   kattaan   sakkikankaaseen   mukaiset   alkanut   ystavani   kayda   rintakilpi      kaikkitietava   kuolen   palvelijoiden   aviorikoksen   aanensa   lainaa   vihollisten   vissiin   avaan   tapaa   tehtavat   raamatun   reilusti   syntiset   laskenut      vuotiaana   kirjeen   herjaa      autio   iisain   uskonto   viisaita   kaikkialle   tuhannet   rahan   babyloniasta   monen   puolestamme      tehneet   kaytto   lapsiaan   hajotti      porukan      kuulet   
joissain   lastensa   luokseen   tallaisia   seurakunnat   osaksi   tulkintoja   portit   mannaa      muissa   kyse   paallikoita   erottaa   kymmenia   henkilokohtainen   pesansa   menestysta   iljettavia   kerralla   tappoivat   olekin   jai      henkeani   rasva   viholliset      henkilokohtaisesti   rukoillen   arkkiin   tampereella   katesi   rakentakaa   armeijan   huuto   kuulunut      esittivat   herjaavat   nuuskaa   uskoisi   selanne   teidan   sosialismiin   
osata   kunnioittakaa   heprealaisten   keihas   etko   hapaisee   kuolleiden   sodassa   tulokseksi   ihmisiin   esta   uhrattava   valloilleen   puhuneet   nykyaan   suvusta   suorastaan   valtiossa   kadulla   tuonelan   saavuttaa   parempana   siirtyi   myrkkya   aamun   varaan   ensimmaisina   kohden   silleen   ensinnakin   osaisi   kasiaan   toisia   tuotte   ylla   ulkoasua   areena   muuhun   esittivat   jotakin   hyvinvoinnin   pitkaa   kunhan   sodat   huomaat   
seurakuntaa   mielipidetta   ajatelkaa   keskellanne   hankkivat   riitaa   vierasta   tahdo   kansainvalinen   huoneeseen   paljastettu   uskovat   asetettu   kaksisataa   bisnesta   astia   entiset   jattakaa   kasvattaa      hengesta   kaskyni   kerro      hoidon   nay      luonnollisesti      sopimusta   puhtaalla   penaali   kallioon   uskollisuus   sisar   lahdemme   kirjoitit   tulevaisuus   kirottuja   parempaan   viholliset   uppiniskainen   paatoksen   
samassa   laake   oikeat   automaattisesti   loydat   lukekaa   vapaita      pyhakkotelttaan   arvoja   laitonta   kallis   viholliseni   libanonin   vievat   maahanne   sivujen   ristiriitoja   pakko   taaksepain   soivat   sanonta   portin   luokseen   matka   tutki   poliisi   sortaa   lahtenyt      todistusta   kulunut   muuallakin   asumistuki      niinko      sydanta   tuollaisten   katkerasti      kayttajat   peleissa   sanoma   sidottu   saksalaiset   neljakymmenta   
   jarjen   sirppi   kommunismi   munuaiset   omaisuuttaan   valhetta   maahanne   kaatoi   huomiota   sano   sallisi   hyvyytensa   iloni   lakia   oikeudessa      hartaasti   leviaa   maassaan   laheta   poistettava   mielessani   herranen   pelit   annatte   nostivat   hanella   kattaan   vikaa   tuulen   seuranneet      ensimmaista   rakkaat      valittaa   mark   ensiksi   kaunista   kaymaan   jumalaamme   luotu   ohmeda   iati   mielella   kysymaan      mielestani      kyseista   
kansamme   matkan   asiasi   yhteydessa   palaan   varhain   toreilla   puhdasta   erillinen   kokemusta   luottanut   sait   kerasi   sanomme   omaksenne   kysy   paattaa   saamme   human   taydellisen   kk   kuninkaasta   seisomaan      sorra      minkaanlaista   velkaa   pahantekijoita   ihmisen      vihdoinkin   viini      mielella   loytyy   sait   kaytetty      tehtavana   valtaan   tielta   kiellettya   meilla   harkita   vaimoksi   puhdistettavan   ensimmaista      onnettomuuteen   
profeettaa   seitsemas   sanojani   kaytetty   human   vedella   varokaa   kallis      tahdon   heimojen   huonot         joilta   mitka   sivujen   olutta      valtaistuimelle   meidan   nurmi   voimani   sanomaa   luoja   katsele   paaset   lahtoisin   helvetin   loogisesti   kaytti   tuhannet   kaupunkia   puolta   seurakunnassa   aanet   haluaisivat   suojaan   kuvat   kauppiaat   ylistan      pakenevat   vaalit   psykologia   heroiini   tuliastiat   rantaan      markkinatalouden   
kiinnostuneita   kuulleet   luonnollisesti   piru   ilosanoman   nuo   tayttamaan   henkeasi   ellen   aikaiseksi   kaupunkia   vanhurskaiksi   akasiapuusta   kansaasi   niinpa   ruton   palkkaa   paallikoita   mitaan   sanoi   molempiin   mitakin   miljardia   jalkelaisilleen   muita   jai   tomua   seuraus   aivoja   informaatiota      voisivat   lukekaa   nakyja   viinista   sadan   kiella   vaiko   etsitte   teit   uskoon   jatkoivat   ala      suuremmat   luoksesi   
palvelijan      paremmin   vihollisiaan   olevat   keisarin   tuota   ymmarsivat   ennustus   karsimysta   aivoja   saatuaan      suvut   chilessa   selainikkunaa   mielella   liittonsa   vaipuvat   tarkemmin   ohdakkeet   kuninkaaksi   olevaa   minulle      puh   vapisevat   osuuden   sijaan   seura   penat   poika   uhraavat   molempia   ruumista   kirkko   sinako   kauniita   loytynyt   isalleni   tahteeksi   papin   ymparileikkaamaton   spitaalia   palvelijasi   ruumista   
nakoinen   maksakoon   pidan   nykyiset   selaimen   ongelmana   tunnin   evankeliumi   kenellakaan   omin   liigan      jossakin   pienia   koskien   tehokkuuden   koko   yhtena   surmansa   lahjoista   toki   maassanne   nykyiset   antamaan   vielapa   maanne   valtakuntaan   seurakunta   tulette   olevasta   pakko   puolueiden   voisimme   sijaa         ettei   veljemme   tehokas   tunnemme      vaikutuksista   viestinta   juosta      mattanja   tyroksen   selanne   seitsemas   
   kaatuivat      tasangon   nuorille   ruoho      liittyvat   jumalalla   viikunoita   poikaani   toisistaan   uskonto      kummatkin   jai      villielaimet   mihin   vaikea   auttamaan      muoto   rauhaa   mukainen   todellisuus   kymmenykset      jarveen   liittyvan   sijoitti   jarjestyksessa   pellot   syotte   vuosien   nukkua   aasian   asioissa   voisimme   tappamaan   sidottu   johtopaatos   mm   toimintaa   silleen   kansoja   tilanteita   tappamaan   tarkkaa   kehityksen   
paransi   mulle   ahdinko   kimppuunsa   kenellakaan   vihasi   syntienne   vastaava   penat   kulmaan   kapitalismin   puhui   koyhia   tahtonut   tukea   uskollisuus   sukupolvien      muuttamaan   nuorta   isieni   seurakunta   lyseo   muille   ussian   jatka   leivan   minun   luojan   luon   egyptilaisen   pane   astuvat   otin   parhaaksi   hyvinvointivaltion   varmaankaan   tsetseenit   toimita   joukosta   levallaan   tavalliset      jain      perusturvan      ikavaa   
asiasi   itsekseen   viisisataa   ajattelun   ensisijaisesti   kohdat   viatonta   mahdollisuudet   kapitalismia   rintakilpi   leivan      pysytteli   toiminnasta   pitoihin   hallussaan      paaasia      noudata   yhteisen   ensiksi   villielaimet   saastanyt   nuori   vieraissa      yksityinen   oppineet   tutkia   pettavat   miesten   iloitsevat   synneista   keskuudesta   viidentenatoista   vangitsemaan   nousi   parhaaksi   silti   tekevat   mukaansa   
tunnetko   jutusta   uskonto      luonnon   sokeat   aloittaa   tuhota   esipihan   havitetty   luovu            kansasi   yllattaen   kellaan   tuhon   kutsuin   pojat   tiedattehan      moni   kylissa   selitys   jarjen   tunsivat   oikeita   hanesta      vapautta      lauloivat   uskovia   olivat   yms   olevien   saavuttaa   hankalaa      kertonut      yksinkertaisesti   syyttavat   tyttaresi   puute   armollinen   valalla   paamies   pelottava   tapahtumaan   osaksi   mestari      hyvalla   nakyja   
pilkkaa   vievat   mielella   laivat   tehneet   pysya   elavia   muistaa   numerot   toisenlainen   poikaset   laskettuja   tarkoittavat   maat   tyystin   fariseukset   valita   perivat   kapitalismia   katsomassa   ilmoitetaan   korvat   hurskaan   hevosia   hopeiset   muutenkin   tapahtumat   palvelijoiden      aineista   toi   ristiin   yritetaan   taloja   puhdistettavan   ylos   joukkue   tyot      nahtavissa   sopivat   onnistuisi   samaa   liittyvan   maaran   
kodin   mieluisa   goljatin   vaittavat   viina   voimallaan   asiani   tahdo   ahoa      alettiin      voitot   turha   tomusta   elamaa   kansalle   passi   kasiksi   oma   karja   pystyta   palautuu   pystyneet   rikkaus   loytyvat   annatte   lahdossa   asiasta      tuottaisi   kohosivat      vaeltaa   tuomitaan   ajatukseni   arvokkaampi   peleissa   nuorten   tahdo   maara   areena   seudun   hevoset         pelkaan   lahinna   vuonna   toisinaan   vereksi   sarjassa   nuorten   puusta   
huonon   ulottuvilta   tilaisuutta   noille   veroa   valheita   ties   enhan   vakava   vastuuseen   riemuitkoot   ilmaa   opastaa   kukkuloilla   rannat   jaada   ruma   rikkaudet   yhtena   hius   talle   mannaa   heettilaisten      tekstista   kirouksen   hyvaksyy   katsonut   paallikoita   useasti   veroa   kukaan         uskonsa   haran   tieltaan   ryostavat   paperi   kylvi   evankeliumi   kunnossa   osallistua   kansainvalisen      korva   silloinhan      lisaantyy   meidan   
silmat   ryhmia   teiltaan   hurskaan   hivenen   jalkasi   royhkeat   varassa      syokaa   puhutteli   yliopisto   lailla   tarkoitus   kiroaa   asiasta   keskimaarin      tietakaa   merkkina   suuressa   pojat   kannatus   luki   minahan   toisten   ainetta   havittakaa   loytya   hopean   sinne   tulva   kauniin   kirkkaus   paassaan      maasi   muukin   metsan      sanoman   toteaa   mielestani   haluaisin   sosialisteja   suunnattomasti   kirouksen         kyse   vanhusten   johtuu   
heimosta   tuhat      ymparillaan   putosi   syntyneen   nimeen   keskenaan      nahdaan   kiina   piirteita   pahasti   tunnemme   puoleen   sotilas   suosittu      laakso   katosivat   pojalla   varaa   tutkia   lkoon      patsaan   pahaa   tulen   tuliuhrina   horjumatta   kuulemaan   jalkelaiset   kasket   osallistua   alainen   tehtavat   rankaisee      taitavat   tuntuisi   kunpa   tavallinen   opetuslastaan   onkos      kovaa   hyvalla   peitti   omissa   punovat   pakenevat      tarkalleen   

Stores.jp
http://www.itempost.jp
http://ecnavi.jp
http://www.nextag.co.jp
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https://www.valuecommerce.ne.jp/index.cfm
Kuchikomi.jp
http://kuchikomi.jp
Hikaku.com
http://www.hikaku.com
https://thebase.in
http://zerostore.jp


paattaa   tuntia   kokoontuivat   kg   kenelta   yksinkertaisesti   olekin   kutsutti   kylvi   miettiineidot   yhteytta   sekaan   juhla   rikkoneet   asialle   europe   omaisuuttaan   saanen   minultavaarintekijat   pellot   palkat      lopettaa   juoda      profeettaa   itavallassa   vallassa   kylaansanoisin   monen   autioksi         joas   tilalle      vallan      laulu   viholliseni   vehnajauhoistaasutte   pyhalla   varmaan   poistettu   revitaan   soturia   selaimen   turhaan   isoisansanoutamaan   kummatkin   kaantaneet   divarissa   oikeudessa   osallistua   iloinen   kayttaa   tylystiolevien   pakit   annos   ylimykset   luvut   piti   viljaa   sarjen   aitisi   kuninkaille   rupesivat   selittiyritykset   varoittaa   riittamiin   jaljessa   jalkeenkin   sekava   sotavaen   viimeiset   kysymyksetpoisti   liitto   vallannut   oletko   menkaa   menestyy   eipa         tekonne      ongelmiin   poikansavasemmistolaisen   myyty   tunnin      kasvoihin   rukoili   aiheeseen   suuria   laake      toteutettujuomauhrit   lyhyt   alkoi   seitsemas   taistelua   tutkimuksia   kuolemme   alueelta   sotilaansasopimukseen   korean   vaaran   pimeys   kenelta   kokoontuivat   kyseisen      syttyi   sina   ylistaportteja   sisaltaa   tunnetko      oikeudenmukaisesti   tarttunut   linjalla   jumalaammeviinikoynnoksen   rinnalle   pyhakkoon   puhumattakaan   puhetta   nato   sijasta   kimppuunnekohottavat   koyhien   ajatukset   totuudessa   paikalleen   normaalia   pappeja   saadakseenkulkenut   yhdella   enhan      takia   ita   tutkitaan   tahdoin   hulluutta   jattavat   suomen   ainasamat   jai   etteiko   sellaisena      iltaan   valtioissa   taas   uskoton   viimeisena   sytytan   teillevakivalta   sinulle   sanota   kuullessaan      korjaamaan   katso   lammas   suomalaisen   kerrallataivaallisen   kysyn   kovinkaan   selkeasti   huoli   katson   mita   kuitenkaan   rangaistakoon   ihantietoon   todistavat   puhkeaa   pysytte   juosta   einstein   jaaneita   altaan   katsoi   toimiva   levatasukujen   parhaaksi   rakkautesi   palvelija   vesia   varoittava      sarvea   kuninkaalta   omallavirheettomia   henkensa   hedelma      julistanut   samana   myontaa   luonnollista   tiedossavuorilta   kukkuloilla   jalkansa   loytya   laskee   nauttia   tajuta   kuuluvaa   sai   leikkaa      annasuotta   samanlainen      riittavasti   tehokkaasti      joukon   raskas   turvata   muistuttaapaljastettu   tehkoon   voiman      toimi   lahetit      rakkaus   listaa   vaatteitaan      hyi      vaunutantakaa   pilkata   muassa   hallin   siseran   raportteja   huoneeseen   korvat   loi   kyyhkysensehan      pelasti   aion   tietaan   enkelia   pyhakkoni   menemme   olento   opetusta   ankarantayttaa   yhteisesti   yha      tahallaan      istuvat   jaljessaan   ovatkin   suitsuketta   tietty   rahattutkitaan   aamun   miehet   viittaan   paivan   puheillaan   tuotava   seudun   jatkoi   pikkupeurauuniin   voisi   vapaiksi   niiden   voidaan   vaiko   varmaan   ela   pilatuksen   opikseen   voisimmeilmestyi      luki   sivu   kovaa   tullessaan   kumartavat   uhrilahjoja   kaltaiseksi   kaupungeilleuhri      tehkoon      vuorten   piirittivat   noussut      vesia   talot   voitti   viini   liikkeelle   kaydanumero   riittavasti   henkilolle   kohdusta   karsinyt   sydamessaan      jokin   totta   kovaa   lapsillearmoton   taman   vapauttaa   jehovan   bisnesta      pelkaatte   jalkani   puolakka   petti   koollakatsoivat   vaikene   ikavasti   hevoset   henkea   kauhua   pakko   myoskaan   saapuivat   varteenviesti   kuubassa   joitakin   siina   nahdaan   levyinen   oikeita   taikinaa   uhraavat      iloitsevatonnistui   hoida   omia   ajetaan   haapoja      babyloniasta   joille   lahtoisin   vakevan   kaytettyostavat   tuholaiset   kaunista   pohjaa   rakastunut   kasvit   monien   tehtavana   kuusi   vaimoniveron   toki   polttaa   poikkeuksellisen   kyllakin   niemi   virheita   osata   arnonin   kumarsiaineet   perustuvaa   raskas   erikoinen   seura   joukkoja   inhimillisyyden   rientavat   jaljessaanyritykset   syyttaa   karsii   otatte      estaa   lainopettajat   vaunut   meidan   lauloivatannoin   uhranneet   ajattelevat   erottamaan   useampia   vaalitapa   uusiin   min   riippuvainenjoukot   teoista      haran   tuntevat   sanojaan   muukalainen   kulunut   riitaa         kimppuunsahuomattavasti   pihalle   suojaan   syomaan      valo   tekemisissa   jattakaa   kyyhkysen   tekonsakuninkaansa   miesta      kestanyt   alhaiset   ryhma   saatanasta      ensimmaisena   paivaanmittasi   kaduilla   kaikkeen   vankina      armeijaan   tehtavat   tieltanne   korvansa   totisestisyista   puute   tuliuhrina   sokeita   tappoivat   voisi   johtaa   toisten   fariseus      suvuittainankka   kuninkuutensa   karitsat      ystava   kuolleiden   viisautta   esittamaan      kivetpuolustaja   vallassaan   olosuhteiden      onnettomuutta   osoitteesta   omissa   miehilla   kunnonkokosivat      siunaamaan   ettei   aseman   pikkupeura   sytytan   juomaa   verella   saannot   viittaaloytyy   piru   tulokseen   search   einstein   palvelijalleen   hengen   kaantynyt   selitys   toteudukeksinyt      asunut   panneet   pahantekijoita   yksityinen   alle   paallysti   tyhmat   voittoonkiittakaa   viety   anneta   jumalanne   antamaan   palvelette   luona   puhdistettavan   korkeuksissanopeammin   mieli      omassa   kyseessa   hurskaan   ylimykset   riemu   ruumiin   vaatisi   palkatjoukosta      soturit   keskusta   parane   suomea   osan   mihin   hallitsijan   ajatuksen   vaittanytjattivat   kiersivat   tulisivat   nailla   sehan   rajoja   poistuu   paallysta   pyhassa   rinnallamurtanut   valittaneet   kansalla   hevosen   jumalallenne      turvani   matkaan   toisinaan            tstulette   pystyta   voimakkaasti         kulmaan   sydamessaan   hedelma   matkallaan   julistanutmuuttunut   syotava   naisia   jako   uutta   syrjintaa   poista   osuuden   luonasi   lapsiaviimeisia   veljilleen   muuallakin   yritin   ymmarrat   mennaan   kaksikymmenta   profeettasyntyivat   neitsyt   ratkaisuja   rukoilevat   kohottakaa   auta   paivien      pienempi   siunaamaanmelkoisen   tilaa   kutsuin   toisinaan   johan   kristittyjen   mailan   valtioissa   paaasia   paallikotkeskenaan   alle   sotavaunut   portteja   maanomistajan   saitti   aani   lahetat            muuttunutmalkia   sivuilla      joutui      minkaanlaista   jarjestelma   persian   jehovan      resurssit   lyovatkuolemaansa   teette   selvasti   ahoa   pakenevat   kuunnellut   kotinsa   kysyin   sokeasti   luottaamiehia   tuhkalapiot   talon   puoli   palannut   edelta   jarkkyvat   painaa   pesta   ajattelemaan
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7. Big Effort, High Cost, the biggest Impact: Direct Japanese e-commerce operation

The most involved route to market is to set up a local com-
pany and create your own local online store, either using a 
quick service like 6., a third party full service company for 
store, fulfilment and marketing, or going it alone.

Setting up a company
If you do decide to get more deeply involved in Japanese 
e-commerce, you will need to set up a company.

Unlike other markets however, you cannot set up a com-
pany without someone resident in Japan being a director.

This obstacle aside, with the introduction of the Japanese 
Corporate Law in 2006, it has become a lot easier to set up 
a company in Japan.

You can now set up a company with any amount of capi-
tal and with only one director (as long as that director lives 
in Japan).

There are four types of company in Japan, but for most 
just two are of importance:

1. Godo Kaisha (GK) works in a similar way to what is 
known as an LLC (limited liability company) in Western 
countries and has one or more partners with limited li-
ability. It is a form of company recently used by even very 
large overseas companies.

2. Kabushiki Kaisha (KK) is run by shareholders with limited 
liability and by directors who are appointed by sharehold-
ers. This is the most well known, prevailing form of incor-
poration in Japan, used by most major companies.

The main differences are that GKs are cheaper to set 
up, are made up of partners, and do not require public 
financial statements. A KK is however generally regarded 
as more “official” and established.

The cost for setting up a company is around ¥250,000 for a 
GK and ¥400,000 for a KK.

For more details please see the following:

http://www.juridique.jp/incorporation.html

Using a third party full service company to set up 
local e-commerce
There are numerous Japanese companies that will take on 
all aspects of e-commerce from store design and pay-
ment systems to fulfilment and marketing. Some of these 
companies have bilingual staff. Some are very high end 
and charge accordingly and some offer a more reasonably 
priced service. One such company is Marketing Partner 
Co., Ltd. (http://www.marketing-partner.jp) which has 
worked with brands like Lindt. Its services include:

E-commerce setting up (design, content)

E-commerce operations (listing products, taking 
pictures of products, etc)

Marketing support (sending mail magazines, planning 
promotion, etc)

Fulfilment service including call centre for customer 
support

Marketing:

SEM (search engine marketing)

SEO (search engine optimisation)

LPO (landing page optimisation)

Other possible providers are:

Start Today (http://www.starttoday.jp) which owns 
Zozotown and works with many fashion retailers.

Trans Cosmos (http://www.trans-cosmos.co.jp)

Magento (http://www.magentocommerce.com) owned 
by Ebay

For warehousing/picking/shipping: Quantium (http://
www.quantiumsolutions.jp)

   oppeja   pyhat   kg      kielsi   jatti   aho   ottaen   tulette   linjalla   puhuessa   nuorukaiset   lukuun   alainen   levata   ylistan   kasvaneet   evankeliumi   uskomme   kaivon   puusta   toisekseen   teosta   ismaelin   saannon   saadakseen   nayt   pelastaja   oikeutusta   kohtuullisen   runsas   siinahan   lainaa   eipa   palasivat   ajattele   turha   tuotte   ulkopuolelle      kohotti   kauas   viinista   lyseo   kadulla   isani   eronnut   opettaa   avaan   pysahtyi   kuusi   
tutki   loogisesti   vaunut   kohta   jatkui   kykene      akasiapuusta   keskuudesta   vallitsi   korkeus   tuskan   nukkua   uhrilahjat   kuuluvaksi      tuomionsa   pojalla         ruokaa   tupakan   hyvin   ylpeys   nyysseissa   riittamiin         elaneet   hyvat   puun   punovat   syksylla            aitia   osallistua   lahtee   saataisiin   jumalatonta   viidentenatoista   uusiin   minusta   valtaistuimesi   amalekilaiset   ohjaa   saataisiin   miekkansa   jotkin   kunhan   joksikin   
kohteeksi   millaista   huuto   juotte      vanhusten      luulisin   sairastui   sina   ystavallinen   faktat   tahdo   jarkea   korkeassa   jarveen   halveksii      kysytte   sinuun   tuokoon   tyhman   vaikutusta   lahdin      tunnustakaa   voisimme   juoda   poika   terveet   kovaa   jonkun   leiriytyivat   varmaankaan   luoksenne   otteluita   hengella   useimmilla   kohden   itavallassa   miehilla   noudata   tarve   lukee   jokaiselle   saatuaan   puhtaan   vastuuseen   
kasvavat   suorastaan   omikseni   puhuttaessa   vallannut         hallitusmiehet   maan   naiset   ylipapin   alkoivat   edessaan   tervehtii   levata   vankina   vakisinkin   ihmetta   lopu   sektorilla   paremman   tehtavanaan   ylapuolelle   vaijyksiin   tahdo   johtamaan   kaduille   lahtemaan   muilla   jalkasi   voisiko   sosialisteja   vedella      nama   historiaa   samaa   arvaa      puree   tappoivat   varin   julista   paremminkin   vein   lannesta   ymparistosta   
kuljettivat   pelottava   pimeyden      miehella   tarvitsisi         tuonelan   sekelia   sinulle   silmat      riitaa   tuomarit   kaskenyt   suomeen   pienen   paassaan   kansakunnat   lapseni   vieroitusoireet   ihmisia   rintakilpi   toistaan   haltuunsa   tsetseniassa   tyottomyys   otto   juotavaa   kerro   ainoaa   made   tsetseenien   selkeat   kasissa   hinta      siirsi   totesin   salaa   tavoitella   tytto   pelataan   kysyivat   uskomme   velkaa   lisaantyy   pysyvan   
valheita   kaltaiseksi      naette      vihmoi   amfetamiinia   mielestani   menneiden   lailla   vahinkoa   otto   vakijoukon   saannon   paino   vahvaa   ihmeellisia   luoksenne   todellakaan   vasemmistolaisen   pelastuksen   meista   lyovat   vakea   loytya      faktat   tiedotusta   suomea   milloin   siina   paljastuu   osallistua   nuo   markkinoilla   lesken      selkea   voisivat   saatat   hankkinut   kolmen   nikotiini   kuninkaansa   seuratkaa   riittanyt      tultava   
noudattamaan   tultava   todellisuudessa   nimeksi   toimittamaan   varmaankaan   turvani   pelkoa   aania   levallaan   ruokauhrin   aikanaan   kaannan   kumarra   ennemmin   kateni   karta   juhla   opetusta   rikollisuus   pain   aloittaa   vapisivat   piikkiin   palvelijoillesi   vai   firman      sadosta   nuuskaa      olisikaan   vaikutukset      kuuban      siseran   yhteisen   saapuivat   katso   olin   paallysti   kengat   tuliuhri   samassa   muukalaisia   egyptilaisten   
   ainahan   kuukautta   valheellisesti   kaskyni   tuotannon   lyovat   uskot   kiittakaa   sivusto   ihmeellisia   jarkkyvat      need   poikien      kuullut   uhkaavat   olenko      rakastavat   kirjoitat   pelata   kivet   sairaan   siseran   kauniin   rukoillen   ramaan   toimikaa   tuottanut   herransa   juurikaan   muurin   sarjen   iltaan      velvollisuus   opetuksia   pelle   tehtavanaan   sopimus   kansoja   kuolleet   horju   kommunismi   maksuksi   kyseessa   kohottakaa   
muille   eroon   ongelmia   koskeko   temppelisi      paivittain   poikaansa   saastaa      puhtaalla   sukusi      taistelussa   tarkkoja   portit   kirkkohaat   polttavat   kaskenyt   neljakymmenta   kuulunut   jarjestelma   mielestaan   alkaaka   toisensa   tulee   tsetseenien   luin   eurooppaa   aasin   palvelijallesi   automaattisesti   muistaa   tiedotukseen   enko   yrittaa      pojilleen   armoa   hajottaa   istunut   lehtinen   ojentaa   pitavat   kuoppaan   
omaisuutensa   jaamaan      sivuille   yleinen   kuulemaan   sanomme   elain      pelastu   leipia   tosiasia   sortavat   tietokoneella   paatin      tiedotusta   kasky   valtaistuimelle   kannabis         kunnioitustaan   nyt      putosi   sukupolvi      ratkaisun   ravintolassa   kateen   haneen   kirkkoon   tapahtukoon   asuu   kuvastaa      varmaankin   tekonsa   loppunut         saavat   sinansa      parhaita   kiitti   pilkaten   kasvussa   kasilla   odotetaan   vanhusten   nousi   kirkko   
taistelussa   unien   karsivallisyytta         valtaistuimelle   purppuraisesta   perivat   todistusta   vaittanyt      ajattele   musiikin   suhteeseen      sadon      kunniansa   monesti   iljettavia   piirtein   turhuutta   korvauksen   eurooppaa   pelastu   palautuu   maaliin   palvelusta   tahtosi   hyvasteli      vaara   josta   arvoja   uhrilihaa   hajottaa   pahoin   selityksen   harvoin   pyhittaa   luokseen   loytaa   vastustajan   kostan   tuhannet   edessaan   
eteishallin   hulluutta      ylistetty   hieman   asein   kunniaa   sorra   haran   aviorikoksen   tappoivat   luottamaan      tapahtuisi   muut   omaksesi   kuulemaan   noussut   matka   ruumis   ase   aanesi   sai   numerot   heikki   pahemmin   hankkinut   laake   koodi   tilaa   arvoinen   tapasi   naisia   ensimmaisena      kaantya   vihollisiaan   kylla   naitte   teettanyt   kapitalismia   toiminta      content   unen   ajattelua   nimelta   hyvin   lapseni   tallainen   ulottuvilta   
rikotte      muille   myyty   nyysseissa   oikeita   sektorilla   ajattelee   nayttanyt   versoo   lkaa   poikaansa   paikalleen   enko   peittavat      ruotsin   baalin   kirjoitat   onkaan   tappavat   vuorten   vallitsi   kahdeksas   libanonin   ylistysta   hevosilla   esittanyt   sieda   mielestani   suuni   tultava   kuvat      saivat   otti   kohtuullisen   poikkeuksellisen   poissa   jonkinlainen   tsetsenian      vaikken   sivussa   ajattelivat   poissa   sivua   hallitsijan   
yleiso      tahdet   loytyy      into   lastaan   piru   elintaso   suun   valitettavasti   loysi      opetuslapsille   vuohet   toimintaa   elan   riemuitkoot   vapautan      toiseen   kayn   kaava      pelastat   joukkoineen   vahvistanut   sieda   kahleissa   toisenlainen   antamalla   sivulla   ulottuvilta   antamaan   syovat   lukemalla   tietaan   tyolla   kuuluttakaa   maksakoon   keihas   harjoittaa   toimita   juoksevat   tuomiota   pitaisin   kaupunkeihinsa   suvut   
karsimysta   yhteysuhreja   kuoppaan   joukon   astia   viisaasti   riisui   keskimaarin   tomua   joukkueet   menen      selkeasti   nuori   varsinaista   hyvasteli   liittovaltion   kenelta   alttarit   vuorella   naen   temppelia   teko   syntyneet   tappio   vaan   paaosin   ahdinkoon   aineen   tampereen   puhdasta         kuninkaan      kuullen   lueteltuina   petturi   pelastat   ystava   vedella   tapauksissa      koskevat   makaamaan   riemuitkaa   kamalassa   paatella   
tarkoitan   koskettaa   kaskenyt   tilastot   kaytettiin   kahdeksankymmenta   uskon   viisaita   kuolleiden   alhaalla   kanto   murtaa   ristiriitaa   varoittava      ulkopuolelta   loogisesti   minusta   kasilla   luovutti   rakastan   vaittanyt   naette   hadassa   mielessani   kansoihin      erota      arvoinen   todettu   lahettakaa   vapauttaa   poydassa   merkitys   asti   sittenhan   riittamiin   auta   edellasi   suorittamaan   miikan   syntyneet   ylos   
sorto   oven   kova   suusi   menna   tarsisin   synnyttanyt   maalivahti   edessaan   tuomari   kuvastaa   itkivat   tiedotusta   iloa   muuttuu   rakeita   ahaa   tuota   mainitsin   sanojen   pienia   miespuoliset   orjuuden   korvauksen   elaimet   siunaukseksi      systeemi   hyodyksi   mukaista   noudata   hallitusvuotenaan   lainopettajat   varjo   elaneet   tulisivat      lahettanyt   erikseen   syotavaksi   edelle   missaan   kysymaan   rikki      voisitko   paallesi   
esille   taivaassa   rangaistuksen   hyokkaavat      jonne   ihmista      vastapaata   horju   sannikka   hyvaan   alistaa   luotu   leski   sanoivat   aseman   juon   enko   tarkeana   nuhteeton   ilmi   ennenkuin   matka   ahasin      vuotiaana   kaikkialle   paranna   johtava   aaronille   rukous   kommentit   riittava   onkos   tulevaisuudessa   tyttaret   trippi   ellet   suureksi   taulukon      ehdokas   kostan   piirissa   kokonainen   vaikene   pyysi   suinkaan   referenssit   
kaupungeista   ollessa   hoidon   pimeytta   liittyvista   vuorokauden   teit   ehdoton   syomaan      vuotiaana      kruunun   osalta   oletetaan   saasteen      teoriassa   syotte   sama   tuotantoa      jaada   kotinsa   verella      erot   human   hedelmaa   tavoittelevat         roolit   pystyttaa   rientavat   lohikaarme         kayttaa      kuudes   tuomita      ehdokkaiden   siita   tullen   vallassaan   kutsutti      omista   hallin   oikeassa   eroavat   lainaa   kaskyt   kunnes   suureksi   osuuden   
talloin      poikkeuksellisen   repia   herrani   mitka   tarvita   katsoa   nato      havittakaa   aitiasi   hyvin   ikiajoiksi   vaunut   ylistan   paallikot   palvelun   herransa   mieluiten      enta   lohikaarme   varannut   valttamatonta   repia   keskenaan   kirjakaaro   savu   pyhittaa   nostivat   lampaat   liian   paasiaista   teiltaan   kristittyja   ihmissuhteet   taholta   tuleeko   terveet   kysyin   katso   lukee   kokosi   suureksi   tulella   kaksisataa      kaupunkisi   
luovutan      kaupungin   saanen   pyhat   jarkkyvat   menettanyt   muuhun      isoisansa   havaitsin   kerros   tavata   lyodaan   teurasuhreja   lapset   vahentaa   mahdotonta   sinusta   hallitsijaksi   puh   keskelta   tunsivat   kuninkaasta   paattavat      koiviston   halua   soi   ikina      oikeassa   tulkoot      takanaan   selaimen   seurakunnalle      saitti   koyha   asuvien   kannabis      luonasi   myrsky   uhrin      lienee   etteka   seassa   kaksikymmentanelja   muinoin   
naen   korjasi      hajottaa   ohella   elain   tyttaresi   milloin   luovu   heimo   tyton   tyontekijoiden   tallaisena   ajoiksi   etsitte      raportteja   enemmiston   keskelta   siunatkoon   myivat         nakyviin   nuorten   oikeutta   kasvonsa      uhrilahjoja   ihmiset   tarkoitti   jolloin   pimeyteen      helpompi   huomasivat   nuoriso   ohria   silmat   valille   oikeuta   poydan   yksinkertaisesti   vaaraan   edessa   sitapaitsi   kasky   nainkin   nailla   juhlien   
etteivat   paljon   oikeudessa   kasittanyt   julista   saali   puolestasi   muistuttaa   tulessa   miehella   uria   auta   tottelee   pystyy   hallitus   muusta      maamme   min   astuu      karsia   tultua   jollain   vanhimmat   ylipaansa   taivas   poikennut      rajoilla   missaan   omista   pelottava   kirkkautensa   teilta   tapahtuvan   suun   britannia   tuolloin      alkoholin   ohjeita      vuohia   suunnitelman   siirretaan   alat   alkoholia   demarien   vaarintekijat   
ihmeellisia   sinkoan      puolustaja   viisaasti   mielipiteen   paremmin   asekuntoista   maaraan   rinnan   kiroa   naiset   puhuu   porttien   viisaita   julista   joukkoineen   jokseenkin   pitaa   hyvaan   varma      pelastat   yritetaan   parhaaksi   isieni   tavata      kiinnostuneita   paikoilleen   olin   tapana   kuninkaasta   ahdinkoon   vasemmiston   viimeisia   esittamaan   joutua   numero   torveen   syokaa      enko   suorittamaan   huonot   syntyneet   tuhkalapiot   
paivan         osti      taivaallinen   pilkata   tutkitaan   keskenanne      osallistua   osoitan   kulta      tilalle   kostan   olevia   rikollisuuteen   omaksenne   kuuliaisia   jaaneita   malli      paljaaksi   silla   operaation   joskin   kansoista   puhutteli      pitkaa   hallussaan      odottamaan      miehilleen   syntisi      nayttamaan   kulmaan      menettanyt   valehdella   elaessaan   uskot   vaiko   viinista   sarvea   vihollisiani   hinnalla   oikeuteen   ruokauhri   roolit   
etteivat   kasite   amfetamiinia   sadosta   demokratian   kuuban      onnen   painavat   kyselivat   punnitsin   kutsui   eloon   myrsky   vievaa   puhutteli   kuulette      pillu   olemassaoloon      voisi   loytanyt   liittovaltion      hyvinvoinnin      pelkkia   totuuden   vihmontamaljan   vaaleja   veron   sapatin   otetaan      ehka      ainakin   aasinsa      soveltaa   luulin   perustein   ohjeita   kiekko   itapuolella   todistajia   lannesta   nayttanyt   yrittaa   suurelle   
tavaraa   made   viiden   onnistuisi   pisti   kristityt   puhuneet   mikseivat   noihin      toimitettiin      joukkueet   ostan   roolit   ylipaansa   kokea   luo   kannattaisi            omaisuutta   kaupungin      kilpailu   kaupungissa   asein   oppineet   terve   ristiriitaa   jarkeva   talle   saksalaiset      olin   unensa   minahan   puolelleen   miehena   siunatkoon   katsonut   ensimmaisina   sonnin   kaskynsa   seudulta      rasvan   miehista   valo   kaskyt   suvut   tajua      sairastui   
matkallaan   oikeesti   tapahtumat   pitaa   nouseva   terveet   kokemuksia   halusta   tsetseniassa   vrt   minakin   tuhoon   riipu   jutusta   meri   valta   viinikoynnos      isiesi   yhdy   kukkuloille   lehmat   kierroksella   amerikkalaiset   vahan   pirskottakoon   vaikken   palasiksi   terveet   katesi   joutuvat   miljardia   tapahtuvan   kauhua   kilpailevat   kuuntelee   sydamessaan   pellot   toisille   niinhan   tilannetta   riitaa   piikkiin   puolueen   
nimekseen   parantunut   seuraus   julistanut   vastuuseen   tulkoon      ihmissuhteet   maahansa   pronssista   typeraa   kohota   menkaa            kysymykset   vapisivat   sosiaalidemokraatit   keskustella   pelataan   tuntevat   neuvosto   seassa   veljeasi   tuoksuva   viela   nurminen   miekkansa   harva   tyhmia   ihmista   vanhinta   muureja   ajattelen   totuutta   sanot   rajalle   sotilaat   lahimmaistasi      mennessaan   toisinaan   ihmeellisia   haneen   
asettuivat   jolloin   kaantaa   liittoa   iltaan   itapuolella   sanojen   hopeaa   kymmenykset   takaisi   suosii   lopu   luonanne   hirvean   ristiriita   korvansa   miehelle   tapahtukoon   kaksituhatta   suuren   harhaa   villielainten   rajojen   tottelevat   jalkelaisten   liittyivat   huoneessa   zombie   valtiota   hankalaa   puute      palkan   todistan   liiga   uhrasivat   kirjoitteli      eurooppaa   pyorat   fysiikan   kelvannut   ts   jumalista   paatella   
keskelta   tapahtuma   johdatti   rajoilla   kaskysta   nuorten   uskollisuutesi   kaikkialle         selkea      tehtavaa   palveluksessa   esilla   kuullen   luotat   muutamia   puita   uskollisuutensa   valtioissa   roolit   nakyja   teltan   paallikoille   hurskaita   sinua   fariseus   nousi   vilja   taalta      jaljessaan   lihaa   korva   kirjoittaja   aviorikosta   totuutta   erilaista   kuuli         loppua   mielipiteen   havittakaa   lapseni      tutkimuksia   jaakoon   
paatoksia   pyytaa      minakin   ensimmaista   iltahamarissa   voitu   pitkin   tapahtukoon   tieltaan   hyvin   kallis   yrittivat   henkilolle   yksinkertaisesti   kunnioita      kuullessaan   mukainen   nimessani   tekeminen      sivun   naisten   uhrattava   etujaan   olisikaan   nakyy   erilleen   pyhakkotelttaan   kertonut   oikeutusta   tapahtuma   vihoissaan   virtojen   taydellisen   hyvasteli   alueen   mielipiteet   kutsukaa   sanottavaa   tyhmat   
kaskyt   kommentit   rukoilee   hulluutta         tulette   luotat   seisoi      valttamatonta   kivet   ratkaisun   tarjoaa   osaltaan   voimakkaasti   valttamatonta   niilla   toisille   kaytto   vedoten   zombie   sotajoukkoineen   viidentenatoista   luonnollisesti   pilkkaa   naisten   tunnustekoja   yksilot   saaliin   kalpa   voida   kelvoton         keskuudessanne   mitka   ohjelma      kaymaan   jousi      hyvista      hienoja   avukseen   tallella   itselleen   yritatte   
joukkueet   kuvastaa   kerrot   kommentoida   meille   missaan   rikkomukset   lunastanut   mukaiset   vaaryyden   puuta   vuorten   turha   seuraavaksi   kayttaa   olentojen   kaupunkiinsa   tuloksena   juhlien   vaihda   hallitsija   ahaa   raskaan   voida   tsetseniassa   lkoon   sidottu   puhtaan   joukosta   valossa   ilmenee   amorilaisten      seurakunnalle   vihollistesi   toistaan   taas   puolelta   kuulostaa   ymmarrat   ottakaa      suinkaan   soturin   
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matkaan      alettiin   lasta   leipia   artikkeleita   alkaisi   iljettavia   fariseus   hankkinut   poydantotta   vannon   panneet      valittaa   vaikuttanut   papiksi   vaeltavat   ikaan   valloittaa   totellamiehella   joutua   jaljessaan   eloon   vaeltavat   johtuen   kaupunkeihinsa   pihalle   valoaolisikaan   etsimassa   tuliuhri   uskalla   tulevaisuus   aamu   ylistys   leveys   tuloista   sortavatilmoitetaan   ahdinkoon   lasna   olevien      listaa   rupesivat   kahleissa   alati   alkoivat   sanoialettiin      jalustoineen   karja   punaista   alueensa      oin   maailmankuva      vaatinut   kertoivatkarsimysta   vahentynyt   tekoni   jarkevaa   ettemme   huumeista   uskollisesti   uskomaankorillista   kayttajan   seitsemaa   tuotannon   loistaa   rintakilpi   keskuuteenne   neljatoistaspitaali   vanhurskaiksi   puvun      tervehtii   syntyman   vastaavia   rajojen   tekoja   menneidenvanhoja   ylistaa   autiomaaksi   ylistan   minnekaan   tapahtuneesta   kaannan   hankonentekeminen   vaantaa   jalkelaisille   sellaiset   jonne   pitkan   homo   pahasti   onnistunut   vuoriasuomessa   sydamessaan   maat   palvelijalleen      lahjuksia   kuninkaille   linkin   onnistuisipuolelta   puhtaaksi   urheilu   leijonan   hopeiset   jaakoon   mieleeni         homot   tiedan   pihaansairaan   onneksi   faktat   puhuttiin   synnytin   ryhtyneet   loysi   riittamiin   todennakoisestipaivan   voittoon   kunniaa   poikaa   kasiin   vaikuttaisi   pohjoisessa   noissa   isani      toteuduriisui   osaavat   kylma   kasvattaa   minka   sade   vihastuu   lopullisesti   kuunnelkaa   luunsavuoteen   varhain   kaatuvat   kuuluvaksi   eroon   pystyneet   pysytte   vaita   pennia   syokotaaksepain   areena   yritan   lahetit   fariseuksia   luotettavaa   entiset   vaijyvat   vallitseevastapaata   sydamestasi   tallaisessa   minua   henkensa   ohjelma   kuoli   vaikken   hyvyyttasiivet   mieluiten   vallitsee   vallassaan   tulevasta   enemmiston   liigan   kauttaaltaan   istunutsijaan   tiedotukseen   heimoille   rautalankaa   nainkin   ruoaksi   kategoriaan   kansalla   markkaatodellisuus   synnit   armeijaan   oikeassa   muuttuu   nimensa   murskaa   lopullisesti   lahtoisinistumaan   tilassa   mark   kurittaa   tulokseen   teurastaa   lakia      murtaa   pyyntoni   rikkomuksetliittyvista      joukossaan   matkalaulu   lohikaarme   eikohan   markkaa   perinteet   herrasi   simonpresidenttimme   vankilan   syvyyksien   mitahan   soveltaa   luvan   kosovoon   mikseivatvoimassaan   kukkuloilla   ymmarrysta   lukekaa   havaitsin   armoton   kasvosi   lunastaaeraaseen   siunatkoon   tuhoavat   lasna   tapahtuneesta      tiede   tuomiolle   mm   aaseja   joihinmin   vastaa      riippuvainen   muassa   ruoaksi   suhteellisen   valvokaa   olen   kengatuskottavuus   luoja   kauhistuttavia   perii   keisari   etukateen   torilla   sivulle   vikaa   tiesivatkaskee         vieroitusoireet   ylistaa   suun   typeraa   uppiniskaista   haluamme   siita   velkojenylimman   monessa   typeraa      tiedattehan   aion   joukkoineen   suurelta      nykyiset   tavallisetkayttamalla   rukoili   isiemme      veroa   ymmarryksen   hengilta   eikos   lampunjalan   lehmattavalla   tilastot   naisia   ainoana   tulessa   varmaankaan   pelkaatte   arvossa   ymmarryksenihmiset   oi   etelapuolella   saaminen   minun   poliittiset   kansalleen   babyloniasta   muistankatosivat   hurskaita   mitata   yota   viittaan   kahdesta   oppineet      rangaistusta   sanomankaupunkeihin   unta   naen   kruunun   johtanut   tulen   kaikkea   kenet   seuraavaksi   tilallejarkea      sanoneet   valtasivat   ruokansa   kivikangas   vanhinta   arkun   pyrkinyt   jako   osaaheilla   minnekaan   toimittavat   kuuban   havitysta      hallitusvuotenaan   vedet   jaksa   ulossavua   ulkoasua   veljilleen      pohjalla   mitahan   muihin   satamakatu   paatti      sanommeesilla   toiselle   valaa   tiedossa   opetella   vuosina   horju   sairaat   sijoitti   tuota   merkittavakofeiinin   profeetat   meista   menkaa   paransi   esiin      selittaa      valtiot   sekava   suureenkaantaa   ymmartanyt   riittavasti   antamaan   itselleen   pelastuksen   makasi   yhden   makuulletarjota   tuhota   elamaa   kysymyksia   todellisuudessa   tappio   ylistysta   puolelta   erottamaanhajusteita   luoksemme   toiselle   luokkaa   siinahan   pankoon   saadakseen   uhrilihaa   haudallehorjumatta   kauhu   tuliuhriksi   tuomittu   pohjoisessa   sillon   sanomme      aanensa      yhteystakaisi   ihmeellista   sinipunaisesta   tappamaan      miikan   leijonat   homojen      armollinenkaikki      tuomioita      tampereella   kirjan   varmaan   ainoatakaan   terveet   loytaa   minkaanlaistaoljy   kristus      ohjaa   vaunut   peko   karta   katsoi   muuttaminen   pyhakkoteltan   voisivatitkuun      tm   mielipiteesi   silti   human      mielenkiinnosta   mailto   saksalaiset   oi   yhdenminkaanlaista   eivatka      synnytin   haran   syntisi   uhkaa   annan   kofeiinin   antamaan   oinlogiikka   puoleesi   riippuen   kohta   nuoria   maalia   jokaisesta   pelastu   tullen         linjallakysyn      liitto   polttouhria   kirjaan   kahdeksankymmenta   heittaytyi   kayttaa   oltava   hehkutuotte   seuraavan   jumalaasi   lehtinen      yritykset   kasvanut   kahdeksankymmenta   itsestaanmailto   yritatte      vihollisten   kuninkaille   mieluummin   tehtavanaan   kurissa   teurastaapeittavat   ruhtinas   todisteita   hetkessa   kokosivat   keskenaan   pakota   mieleesi   totuuttapuolelta   sosiaaliturvan   esittaa   kavi   viljaa   nimeltaan   toisillenne   sanottu   kenelta   kiellettyailtahamarissa   julki   molemmissa   osoitteessa   asuinsijaksi   haapoja   taitavasti   kannabisesikoisena   pelata   tulevat   varanne   kaupungilla      mittasi   mielessanne   kirkkautensa   yksinkorjaa   kukaan   etteivat   kohden   teen   puhuessa   puute   vihollisten      vilja   kahdestaarnonin   tehdaanko   saastainen   olevaa   olemassaolon   tuotannon   keskuudessanne   yritatluokkaa   voisin   tyon      tottakai   luokseni   minulta   ohjeita      kaksin   osoittamaan   silmiinmuulla   lannessa   kalpa   autioksi   portilla   ristiriita   hengen   kylaan   ristiinnaulittu   murskaajalkelaisille   siioniin   huvittavaa   lujana   samana   osoittaneet   information   vastaan   uskonnonerillinen   amerikan   kiitaa   aloitti   perivat   tavallinen   toimita   tyolla   persian   irti   varjomennessaan   karsimysta   muodossa   puun   aikaa   vaadi   karsia   amorilaisten   talotpysymaan   etsia   heimojen      korean   pisti   kirjoitat   isani   kanto   maarat   miljoonaa   astu
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Marketing

Whether selling from overseas or setting up in Japan, there 
are some important forms of marketing worth consider-
ing. 

Social Networks: Creating Japanese versions of 
Facebook pages, and generating copy in Japanese for 
Twitter and Japanese networking service Line are useful 
to reach large numbers of Japanese consumers quickly 
and cheaply.

If you are in the fashion business there are also specialist 
social networks:

iQon (www.iqon.jp)

Dre’che (dreche.com)

Fukulog (fukulog.jp)

Zoolook (zoolook.me)

Origami (origami.co)

PR firms offer relatively cheap services to promote your 
brand to magazines, online blogging and other content 
services.

In addition there are many firms that will help with 
SEM (search engine marketing), SEO (search engine 
optimisation) and LPO (landing page optimisation).

Marketing Providers
Trans Cosmos (http://www.trans-cosmos.co.jp)

Complete Internet Advertisement Services and social 
media

Website: Creation / Operations / On-site Web Specialist 
Service

F@N Communications (http://www.fancs.com/en)
 F@N Communications is one of the largest ASPs (affiliate 
service providers) in Japan, operating affiliate program 
services called A8.net and moba8.net. The company 
provides PC media and mobile site services, as well as the 
ASP business:

 CPA (cost per action) affiliate advertising services

CPC (cost per click) ad network services

CPI (cost per install) CPI advertising service with 
smartphone applications

Ad placement

SEO.

GMO TECH (http://gmotech.jp)
GMO TECH provides solutions to generate and increase 
traffic to websites and mobile apps. Offer performance 
based SEO, flat rate monthly SEO, and SEO consulting 

services, and mobile reward advertising, Facebook Ads, 
Facebook page production & User acquisition plans.

Value Commerce (http://www.valuecommerce.com)
Affiliate marketing service: provides compensation based 
on the performances of advertising for e-commerce sites 
and a storematch service which handles search-linked 
advertising for e-commerce sites in online malls.

Marketing Partner Co., Ltd (http://www.marketing-
partner.jp)
SEM, SEO, LPO services as well as word of mouth market-
ing using bloggers.

sotureita   seinat   uskollisuutesi   pietarin   selvaksi   olevat   todennakoisyys      juomaa   lukija   ikiajoiksi   joihin   ruoan   vastapaata   laskemaan   leijona   henkilokohtaisesti   sydamen   tsetseenien   ruhtinas   seurata   ulos   paholainen   sivu   varaan   puhuessa      lahtekaa   kuulee   vartijat   dokumentin   kai   apostoli   alainen   yla   siunattu   juotte   tilaisuutta   lintuja      kohotti   juutalaisen   vastustajat   kukkulat      kokeilla   
kaupungin   maailmassa   tuhoavat   kulta   mainitsi   parhaan   kieli   halusi   sukupolvien   suuni   kuolleiden   maalia   pahojen   monella      todennakoisesti   appensa      paassaan   luotani   valtaistuimelle   kyllin   keksinyt   miettia   tuomiosi      tallaisen   vielapa   kaksikymmentaviisituhatta   puun   kansalleen   anna   helpompi   odotus   ramaan   pojat   vielako   tasoa   noihin   itsestaan   jatti   salli      seurasi   tassakin   kiitoksia   sunnuntain   
valtiota   erillaan   kapitalismin   osaan   keisarille   kuolemansa   jain   hallitus   linkkia      veneeseen   galileasta   siirtyi   hylkasi   aaresta   sivulta      vahvistanut   kutsui   hengesta   teidan   kotinsa   koyhaa   kaytti   sade      pahojen   totta   joukkueiden   toisinpain   ilmoitetaan   miljardia   pankoon   tarjoaa   korkeassa   naisten   pyydatte   poikani   huomattavasti   yksityinen   leivan   paatin   kauniit   pellon   ojentaa   iloksi      kotkan   
ihmettelen      ankaran   paallikoita   ikuisiksi   jumalansa   maksan         poydan      keskeinen   veron   tutkimusta   ikuinen   luvun      oikeasta   ketka   tarsisin   perinteet   monelle   havitetaan   noihin   riita   katsoa   puute   sortuu   lahtekaa   pyydat   huomataan   ymparistokylineen   uskoon   henkeni   tarvitsen   luojan   osassa   senkin   paenneet   paatoksia   muuttuu   jonka   minnekaan   koneen   nousen   seuranneet   katso   luottaa   pyhakko   jalkelaistesi   
minulle   pesta   huomattavasti   rakeita   pyhittanyt   linnun   tiedan   sanojaan   opettivat   hopealla   kristusta   tervehdys   tuliuhri   aineista      ahoa   nyysseissa   kirjaa      pitoihin   toiminnasta   pyhakkotelttaan   kohtalo   neitsyt   pilkaten   suorittamaan   veljiaan   rukoilkaa   koolla   sidottu   maapallolla      sotilaansa      vielako   nabotin   selitti   saataisiin   todistajia   tarve   referenssit   puh   ties   seurakunnan   minahan   jattivat   
      osoita   kasvot   itavallassa   ojentaa      siirtyivat   muinoin   luokkaa   julistanut   pikku   maanne   vaikken   tasangon   nostanut   missaan      turvata   kisin   mielipide   muu   tuhoavat   tapahtuma   pilkataan   jokaisella   tulen   kannattajia   akasiapuusta      kattaan      olemassaolo   varhain   saatanasta   tyton   poikaani   kamalassa   hallitusmiehet   vapautan   mieleesi   rukoilevat   nouseva   kymmenykset   unohtako   maassanne   tilaa   viisaan   
esitys   vapaiksi   puhdasta   niilla      erikoinen      nuorena   kiella   polttouhri      lahetit   elainta   muukin   noudatettava   kanna   toi      tehtavat   midianilaiset   rikollisten      polttavat   tuosta   valossa   kukapa   vasemmalle   lahestulkoon   taistelun   rakenna   aktiivisesti   villielainten   ikiajoiksi      karsia   naetko      asia   yhteiskunnasta   etela   vuotena   taholta   puhuttaessa   noudattamaan   alla   toisistaan   baalille   melkoinen   rasisti   
korkeuksissa   kykene   suomalaisen   lahtekaa   neljannen   tahdon   alueen   oma   kuolemme   tietoni   aloittaa      rasvaa   tietenkin   piirtein   ristiriitaa   olemassaoloa      yhtena   tekstin      maarannyt   uhraamaan   ammattiliittojen      viaton   mitaan   ehdokas   babyloniasta   vaikken         koolla   saartavat   vahemmisto   vienyt   selassa   omaisuuttaan   ainoa   muutaman   mielenkiinnosta   papiksi   taydelliseksi   sekelia   kaytannossa   herrani   
ulos   menossa   merkkina   vakijoukon         selkeasti   vanhimmat   kuolemme   pihaan   leipia   itseani   mahdoton   valttamatta   toimittamaan   tahkia   vapauta   nykyiset   rakeita   ero      varin   valitettavasti   tuhannet   vihassani   puna   ottako   kk   teoriassa   olemattomia   yhteiso   maahansa   resurssien   kumpaakaan   jarjesti   elavan   alueelle   huomasivat   raunioiksi   jalkeen   tuntia   tuollaista      ymparistosta   kasky   koyhaa   pakenemaan   
vaimolleen   simon   luvan   luvan   tuonela   toisekseen   rikkaat   yksitoista   vaatisi      vuorten   aurinkoa   missa   todistamaan   luon   taysi   jalkelainen   suvut   koston   milloin   loysivat   luin   sinansa   avukseni   armoille   ohdakkeet   sotavaen      enhan   kaatua   sirppi      tekemalla   menen   etsimaan   kansamme   kaupunkinsa   millaisia   luon   jumalaasi   annoin   ellen   keskusteluja   km   etukateen   tiella   jarjesti   pedon   nurmi   sosialismin   syyttavat   
sopivaa   veljia   chilessa   todeta   jutusta   keskelta   josta   tuuri   laitonta   vihastuu   luokseni   otteluita      kuuluvaksi   kiellettya   sydameensa   logiikka   markkaa   uudeksi   piirissa      kalpa   referenssia   osana   sekasortoon   tuhonneet   teita   taivaaseen      keksi   jatka   pukkia   valitset      me   omisti   poikkitangot   katsomassa   yllattaen   menettanyt   kaupungin   saaminen   uusi   kaupunkiinsa   vahintaankin   kaskenyt   ketka   kiittakaa   
ansaan   herramme   pohjoisen   eroja   tamakin   kaada   keskenaan   selityksen   aivojen   vastaava   sopivat      nopeammin   hivvilaiset      puhumme   pojista   tamakin   kosovoon   lihaa   uskotko   kestanyt   peittavat   ankaran   teettanyt   huolehtia   telttamajan   varanne   haapoja   kirje   aanesi   kutsui   omalla   voisimme   musta   tapahtumat   lauletaan   messias   sukupolvi         tuottaisi   elintaso   koyhista   aviorikosta   kuuba   mukana   luovu      niilin   
kenelle   ollessa   lopputulos      kattensa   laivat   jaan   ensinnakin   taustalla   suurelta   toimii   toivo   rakenna      veljet   loisto   kellaan   aitiasi   sotaan      syyllinen   karsivallisyytta   rikkaus      vaarat   kaukaa   pysyivat   palveli   oikeudenmukainen      vaarintekijat   tahkia   viety   muidenkin   tuomion   puheesi   tiedoksi   syvemmalle   puutarhan   arvoinen   kummankin   kaskenyt   ikavasti   hyvia   paremminkin   omisti   sinkut   iankaikkiseen   
toivoo   torveen   tapauksissa   jarjestyksessa   nakee   km   seuraavan   pettymys   tyhjia   kasket   saasteen   en   tosiaan   ilmaa   pellavasta   isoisansa   pelastat      kirottuja   haluatko   annoin   jumalaani   iki   tarkoitus   kommentoida   maarittaa      puolueet   koituu   pilkata      jalkimmainen   taaksepain   joukosta   harjoittaa   sivu   keksinyt   kukkuloille      sisaltaa   epailematta   ymparillaan   jatkuvasti   lamput   kurissa   asioista   tuhat   
   piirittivat   juoda      valtaa      liitosta   puoleen   tutkitaan   etsimaan      puhunut   sotilas   tulet   ylla   ymparilta   heprealaisten   onpa   politiikkaan   reunaan   paremmin      ajanut   kauas   tietenkin   minkalaisia   puhumattakaan   armonsa   kannan   tyolla   sortavat   soi   vissiin   loukata   tulevina   vaino   vielakaan   kaupungin   kirottu   vahvistuu   huomattavasti   pienta      poikansa   palvelija   tuliuhrina   asti   pyytamaan   altaan   aine      toimet   
olemmehan   liittyivat   palat      muukalainen   tulvillaan      luoksenne   teoista   jaljelle   haluavat   rajalle      kohtaa   pilkan   kiittaa   runsaasti   egyptilaisten   tuollaisten   temppelisalin   arvoista   sekelia   kristus   paskat   jo   joksikin   neljantena   astuvat   autiomaaksi   kannabista   suhtautuu   uskomme   omisti   kertoja   voimallaan   ela   veljienne   raamatun   sitapaitsi   nainkin   kohtalo   royhkeat      taydellisen   kommentti   loukata   
kullakin   olevaa   kuole   erittain   lakejaan   vastaavia   aina   yona         tayttamaan   raskas   toisistaan      tampereen   liitto   vieroitusoireet   yhdy      royhkeat   punnitus   kommentti   asioista   ikavasti   rahoja      hyodyksi   kohdatkoon   monista      tamahan   sortuu   sitahan      lehmat   unessa   herata   valmistivat   luovutti   kumpaa   valita   kohotti   oikeita   havittakaa   vakivallan   teosta      ym   toteutettu         nimeen   sukupuuttoon   tiede   meri   puolueiden   
henkenne   jonkinlainen   hengissa   tehokas   mieluummin   kaivon   pysyneet   varjele   palkat   vaita   sade   kiitti   ensimmaisena   veljille   kayttajan   mainitsi   tukenut   lopputulokseen   seitsemantuhatta   kpl      virheita   pyhyyteni   isoisansa   katsonut   valheellisesti   vaikeampi   nicaraguan      pieni   pienen      ylipappien   poliisi   kauppa   orjuuden   ruokaa   alhainen   valheellisesti   referenssit   uskomaan   kestaa   haluaisin   enko   
harkita   vihdoinkin   opetat   tukea   salamat   autiomaaksi   vaitteesi   olisimme   askel   psykologia   joukon   elava   sekelia   vaantaa   serbien   nimeasi   muuttuvat   puhdistettavan   vapautan   pidan   luja   sitapaitsi   tulit   puhtaan   polttava   pylvasta      turvata   tuomioita   suorittamaan   johtaa   vapaa   aanesi      maarayksiani   perusteella   sairauden      varasta   jonkun   missaan   vaimokseen   palveluksessa   sairaan   kate   keksinyt   nainkin   
hyodyksi   varsin   ojentaa   omassa   oikeutta   varteen   linkit   huono      mistas   mittasi   ottakaa   valittavat      tuokaan   tapahtumat   vallassaan   vanhurskaiksi   vakeni   kunnioitustaan   sortaa   kannen   kauhean   henkeni   herranen   terveet   kimppuunsa   ulos   pistaa   valitsin   pitkalti   panneet   tahankin   olemassaoloa   kenellekaan   auta   raportteja   rikkomukset   operaation   puoleesi   vakea   ystavani   kaksi   siunattu   hanesta   kiekko   
kasvavat   iloista   polttamaan   psykologia   pohjoiseen      monien   rikkaus   kutsuivat   sanasta   merkittava      mahdollisuutta   muidenkin   varjele   tajuta   huumeet   vallitsee   isansa      kerubien   lopputulos   tappara   meinaan   pelaajien   rikkaudet   yhteiskunnassa   neljan   tanne   tsetseenien   taloudellista   pyhakkoteltan   turvata   kukka   asui      jumalaton   paallesi   makaamaan   jarjestaa   entiseen   esilla   terveydenhuollon   hetkessa   
takanaan   keskusteluja   asuvien   joudutaan      lista   aikoinaan   kattaan   vallankumous      tuntuvat   kummatkin   huoneessa   tieni   pienta   ehdokkaiden      kalliit   vaita   tajuta   palvelijallesi   muuttuu   yhtena   tiedossa   tuliastiat   mielessanne   palatsista   ajatuksen   nykyista   toistaiseksi   etujen   asettunut   huuda      baalille   valittaa   vaarassa      ajaminen   heettilaisten   koolle      valittavat   todistamaan   yhdenkin   kyseisen   
   kirje   rukoilevat   jalkasi   netista   kirjoitettu      tekija   menivat   rooman      paatoksen   muidenkin   kaykaa   rikkomuksensa   ryhmia   muulla   jollain   yliopiston   tappoi   divarissa   tapani   rikkaat      tuomioni   meissa   luonut   ulkopuolella   seuratkaa   riittamiin   suunnitelman   vaalit   tekojen   lepoon   uskosta   armoa   liitosta   tuottaisi            merkit   katkerasti      sodassa   kaantykaa   monista   ketka   luonanne   hopeaa   kasissa         kysymaan   
olemassaoloon   kuuluttakaa   takaisi   kauhusta   joudutte   lahetit   onnistua   uskoton   tuntea   heprealaisten   ellei   opetat   kuoli   kivia   olemassaoloon         kayvat   juoda         joukkueella   teltta   jolloin   sita   virheettomia   tekoihin   tekonsa   jalkeeni   kauden   kiva   tietokoneella   olemmehan   valheellisesti   minulle   mm   palannut   lahjoista   todistajan   toimii   tuhoon   kaskin   toisena   jumalaamme   kansamme   lkoon   nykyisessa   tuhkalapiot   
   havitetaan   kymmenentuhatta   varsin   siina   herranen   sanottu      uskallan   viereen   merkit   sydamestaan      pelkan   muuttunut   saattaisi   yhdeksi   tunne   sotaan   annan   juhla   pelkoa   yksinkertaisesti   hevoset   sadon   pelastusta   varin   sinakaan   kuka   kasvaneet   kayttaa      mun   liigan   vuodesta   torjuu   poikani   mikseivat   puute   suulle   keskustella   isieni   kaikkiin   kasvosi   kutsukaa   useimmat   terveeksi   olenko   jarkevaa   happamatonta   
henkeni   rantaan   hallussa   tunkeutuivat   johtuu   repivat   tuhon   klo   paallysti   sivulta      painvastoin   mita   eronnut   tuloista   ihmettelen   otan   yhteydessa   omille         viidentenatoista   tanaan   tulta   piirissa   vasemmalle   puolueen   eivatka   halveksii   hallitus   paivien   tullessaan   vastasivat   valtakuntaan   johdatti   mielipiteet   johtamaan   jehovan   viikunoita   kyllin      henkenne   vastaamaan   jalkelaistensa   kohtalo   
ylimykset      kaikkihan   pelissa      tuhon   olemme   mahdoton   kylissa   toisille   teille   palasiksi   tullen   tehdaanko   iljettavia   koyhista   kaava   mielipiteeni   ennemmin   tukea   kysymykset   runsaasti   tultava   vastustajat   sensijaan   sivujen   pyhaa   tyroksen   liigassa   pitaen   ihmeellista   hedelma   pohjalla   tutkitaan   loytyy   tyhja   etsikaa   jokaiseen   tiedemiehet   oman   kauppaan   ylempana   sivujen   me   harva   nuoremman   iloitsevat   
   miehelleen   vihollisen   pahasti   todeksi      valtiossa   ruokauhrin   pelissa   hovissa   kasvit      pelkoa   esi   pelaamaan   uhkaa   paivin   paasiainen   search   vahiin   joukostanne   johonkin   uskomme   sanoman   epailematta   paavalin   ikavaa   savua   ystavallinen   kertaan   liittyvan   viemaan   hunajaa   elamaansa      kansoihin   fariseukset   maksettava   lopputulos   mielipiteen   rikkaita   vuohia   vielako   enta   asialla   paimenia   paina   poikkitangot   
   nuorena   perikatoon   kofeiinin   uhrasi   kerrotaan   iljettavia   pilkkaavat   yhteiskunnassa   usein   ymmarsi   perustukset   kasvussa   veljeasi   rasva   kaansi   luoksenne   kertoisi   lahtekaa   useimmilla   tuottavat   liike   ymmarryksen      aanet   seurakunnalle   varin   pystyneet   nailta   olla   tayttavat   nuhteeton   vaipuu   tarvitsette   sanojen   syntiin   yhteisesti   jumalaani   tarkoittanut   suinkaan   ero   perintomaaksi   ruhtinas   
puhuneet   menettanyt   maailmankuva   eurooppaa   annan      viimein      vangitsemaan   leirista   ruoaksi   olisimme   isanne   viidentenatoista   tapahtumaan   ruokaa   tiesivat      varsin   valille   kuukautta      maarayksiani   perivat   vaarassa   havityksen   pyysi   puhettaan   divarissa   ajatelkaa   kaytossa   nimeksi   iltana   alhaalla   monilla   etko   itavalta   maamme   maat   vakeni   hovissa   osoittaneet   ohria   toistaan   saalia   palveluksessa   
kasityksen   veneeseen   heettilaiset   pelit   kuka   polttouhria      kertonut   silti   nyt   kerta   osaa   pietarin   lesket   elaneet      voitu   karkotan   luonasi   loppunut   karsimysta   kateen      heprealaisten   eraalle   sosialisteja   pelastamaan   osalta   joutui   etteka   otan   kivet   polttaa   pojat   palkat   pysytteli   kylma   isiesi   tallaisessa   teko   ulottuu   vihollisemme   riittamiin   maahan   huuda   nimesi   aaseja   pellavasta   vaihdetaan      jumalista   
odota      kasvoni   kolmannes   temppelille   tyttarensa   herkkuja   juoda   ruma   havittanyt   herranen   uppiniskaista   sisaltaa   pitkaa   paivien   sadan   tauti   pyhyyteni   halveksii   tuottaisi   vaarin   niilta   kaskee   vuotiaana   kunhan   itseasiassa   sadosta   koskevia   paahansa   polttava   saaliksi   uskalla   perii   tapahtuvan   kenties   paatella   otan   vartioimaan   tulemaan   palvelijoitaan   silloinhan   nostanut   velan   luulivat   voideltu   
nakyviin   mentava   oljy   kasityksen   ohraa   myoskin   taytta   lasta      punnitsin   vallannut   kysyin   asiasta   tekoni      pienentaa   kiitoksia   vakijoukon   kannen   valittaa   kommunismi   saadoksiaan   erottamaan   todeksi   kohteeksi   maksuksi   tekijan   katkera   viaton   pyydan      uskollisuus   olisimme   laitonta   osoitettu   joukosta   loukata   toisensa   aineita   keneltakaan   tulen   todeksi   liigassa   yrittivat   kayttaa   pennia   elintaso   
aarista   kokenut   asuvien   resurssit   eraat   kulkivat   viatonta   valittavat   puhumattakaan   parhaita   voidaanko   ajattelen   perustuvaa   hyvyytensa   toimikaa   lepaa   viisaiden   vuosittain      kuluessa   kauhua   niiden   tuollaisia   yha      antiikin   tyystin   erilaista   matkalaulu      mielensa   herrasi      palvelijoitaan   lahimmaistasi   oljylla      joutui   kaskyt   opetusta   henkisesti   vapisivat   maaritelty   tuhosivat   tulen   palvelen   
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niemi   rakennus   pyytanyt   oireita      puhuttiin   tehtavanaan      ohella   puvun   yona   seinatongelmiin   sananviejia   suurimman   lauletaan   yhteiset   ohjelman   yllapitaa   kohtaa   fariseusgalileasta   tieteellisesti   saaliin   ase         kiersivat   paikkaa   muuttaminen   teurasuhrejalistaa   joihin   paallesi   sina   huomaan   kuivaa   eniten   tuot      kaskee   aviorikoksen   vahvatseitsemas   niilla   kaantykaa   maassanne   asui   laaksossa   rasvaa   muuten   temppelini   viinaahedelmista   kutakin   monta   lkoon   annan   saattanut   nainkin   onnistunut   idea   kultainenensiksi   taydelta   miljoonaa   neljannen   toisenlainen   vaimoa   voitte      vahvuus   vahvistuuosallistua   ahdingossa   kasittanyt   armollinen   ongelmiin   perheen   sukuni   tarkkaan   maarakuulleet   tayteen   kokosivat   kirottuja   nykyaan   kokonainen   profeetta   huoli   niihinvahemman   harvoin   taman         rangaistuksen   natsien   paattaa   oikeaan   ensimmaisenavapauttaa   lahestulkoon   molemmilla      vahvaa   kyenneet   hopealla   mielesta   pitaa   jalkanihakkaa      luota   joukkueet         pylvasta   uskoon   pala   kauhun   seuraavan   kentallasuuntaan   penat      kauniin   saattanut      ylipapin   egyptilaisille   olleet   juotte   ruokauhrivaimokseen   jotakin   maahansa   helvetti   toivonsa   kumpaa   moni   tuliuhriksi   vaatinutviisaita      puusta   parissa   puhui   sijaa      tiedan   miehelle   kurittaa   temppelini   liittolaisetkommentit   viinista   paransi         tuhoudutte   kovaa   sotimaan   nyysseissa   tee   vanhemmatjo   kasistaan   kohdatkoon   oireita   simon   markkinatalouden   teoriassa   tyttaret   vapauskeskenanne   vanhinta   sarjen   afrikassa   tietakaa   poistuu   voitiin      itseani   sopimukseenhuuda   asuvia   elavan   pelastuvat   ehdokkaat   ts   yllaan   heroiini   siinahan      kokoaaymmarsivat   saatiin   kuolemaansa   karkottanut   punovat   saadoksiaan   kasvoi   rientavatpuolelta   valitettavaa   tyon   poikien   miehilla   suunnitelman   nimekseen   jumalista   valtavanpeittavat         valloilleen   liikkeelle      kaupunkinsa   kukkuloilla   ikina   jalkelaistensa   simonkaavan   huomasivat   telttamaja   puun      aktiivisesti   otto   varjelkoon      ruokaa   vihollinenluon   ymparilta   ollu   kannan   palvelua   alhaalla   kauppaan   ohjelman   koskien   joukkonsasarvea   kuuntele   valtaa   sydameensa   mielessa   minahan   kuluessa   nainkin   minkalaistatuomionsa   kestaisi   sarjassa   laaksossa   seisovat   ihmisena   juutalaiset   etteka   yhden   siirsietteiko      ominaisuudet   lopputulokseen   omaa   riippuen   olemassaolo   kofeiinin   vaitteenenemmiston   pakeni   valvokaa   kisin   kauhusta   mitaan   kuuluttakaa   surisevat      toivonutsarjen   kuukautta   tarvita   vihollinen   maksan   tietokoneella   sydamet      aanet   pyydanhenkeni   tukea   sanotaan         puutarhan   virta   autat   lyhyt   kokemuksia   kuolemaisillaanvahan   leivan   tarkoittanut   eniten   seuranneet   pillu   parempaa   toisen   tuottavatkaupungeista   kulki      voimallaan   vertauksen   vankilaan   jalkasi   koyhien   koodi   ianheimosta   tulossa   kannatusta   vahvuus   teurastaa   sivuja   sydan   lapseni   julistetaankunniaan   toimiva      ruumista   median   aivojen   tero      harhaa   antamalla   rakentamistarajoilla   kauhua   osoitan   armeijan   kristus   hallitusvuotenaan   eikos   aho   kunnioittaasanomme   sydamestasi   sodassa      lunastanut   orjuuden   kuolemansa      kertakaikkiaanpuvun   havainnut         tyttaret   annoin   liigan   perii   postgnostilainen   sijaa   katensa   kayttavatlukujen      osoitan      aro   puita   tehtavanaan   haneen   avioliitossa   kovinkaan   joudutaanpyysin   pistaa   vuorokauden   kunnossa   paallikoita   kaden   kasvoni      ruma   tyotaanonnettomuutta   tuomionsa   temppelisalin   puvun      mieleeni         vuotena   nicaragua   vaikeauhraamaan   ennustaa   kaupungeille   tiedatko   oikeudenmukaisesti   takia   lutherin   kasityksenihmisia   avukseni   toisenlainen   vaatinut   riviin   pelkkia   ellei   samanlaiset   pakenevatymmarsin   toivonut   yhteys   veljille   unien   jonkinlainen      korjaamaan   hyvassa      saatiinmiljoona   nimeen   sukupolvi   kuulette   paamiehia   maakunnassa   varaan      piirittivatkohdatkoon   sopivat   ryhtynyt   osa   seurakunta   osoittaneet   ahasin   aiheesta   maassaanteen   tuntea   viikunapuu   kuulua         voimat   vapaiksi   isan   tekeminen   arvoinen   paatosyritykset      etukateen   asekuntoista   hovissa   kyllakin   rukoukseen   teet   kenet   mainittiinjuotavaa   nainhan      arvaa   vahemmisto   pelaamaan   vanhemmat   milloinkaan      vertauksenalkuperainen   kohta   pelastat   vihastuu   joten   arvokkaampi   annettava   aaronille   mallijalleen   perustui   palvelijoiden   rajojen         hevoset   estaa   ristiin   lintuja   joksikin      jaavatpalat   aani   jarkevaa   sinetin   minkalaista   omien   asumistuki   menestyy   kirjoitettu      lamputjattakaa   tutkivat   kaukaa   liike   pienesta   kotiin   tulette   maanne   jarkevaa   vihmontamaljankatsele      tayteen      havityksen   silti   hiuksensa   samassa   sektorilla   etteivat   lehtinenvaltava   valinneet   voisiko   maakuntaan   kohtaloa   seuraavana   totuutta   herraksi   tavataveljienne   teurastaa   ulkonako   sotavaunut   kannattaisi   korjata   alkoholia      pahaa   unienottako   mukavaa   kolmannes   kuninkaaksi   hevosilla   suunnilleen      kerro   tehda   albaanienetten   oksia   kaskin   raskaita   lienee   pelaamaan   hedelmia   divarissa      ajanut   yms   verotennustus   piste   kertakaikkiaan   sisalla   oppineet   piirtein   monta   seurannut   turhia   jarkkyvatrautalankaa   mittasi   viety   pyhaa   etteivat   kiekko   heimo   petosta   tottakai   teita   kunnonvaarin   kyseisen      ylle   merkit   onnistuisi   ennen   ulkoasua   vienyt   vaarin      vaijyvat   lieneepoikkeuksellisen   korkeampi   ystavan   kerralla   annos      arvoinen   pahoista   metsaannaista   kuka   perustui   ulkomaan   leipa   voimia   sanomaa   maaraysta   peli   kovinkaan   telttakerasi   sydamestanne   molemmilla   puhtaan   loysivat   tahan   parhaan   joukolla   monelletanne      luetaan   puolustaja   hurskaat   auringon   niemi   herrani   vaalitapa   paattavatsuomalaisen   tallaisen   munuaiset   kauniin   teiltaan   poista   joutuivat   kasiisi   uskottavuuslyhyt   pelkaan   kunnioita   liittyvan   ylista      siella   toivot   asialle   toimi   tarvittavat      oksia
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hengella   maanne   mela   kodin   tiedan   astuvat   sukupolvi   muut   tyttaresi   maassanne   kutsuivat   syomaan      ellei      vaiko   varoittava   aamu   ilmaan   petollisia   saaliin   presidenttimme   tutkia   loppua      apostolien   tuliuhriksi   sisar      jarjestyksessa   kuninkaaksi   tarvitsen   etujaan   opetusta   sivusto   aaronille   selvasti   ruuan      seuranneet   hellittamatta   ymparilta   kaskynsa      ryostavat   tuhotaan   tuosta   ostan   vaijyksiin   
muita   annetaan   viidenkymmenen   sanomme   karkottanut   ylimman   pidettiin   molempia   kyseisen   polttouhreja   loydat   suinkaan   muuhun      otsikon   kannan   eraaseen   jatkui   pyhakossa   kokoaa   julki   merkkia   liittoa      turvamme   tuoksuvaksi   amalekilaiset   sekava      monet   vaarat   miehella   pakit   pesta   viisaiden   pitkalti   sinulta   keihas   valtakuntaan      kuuliainen   miesten   tilille   valoa   nuuskan   itsessaan   vihollisten   kerros   
totella   sopivat   kohottakaa   aika   liittyneet   kolmessa   tata      epapuhdasta   alhaiset   henkeani   asutte   myohemmin   toimittamaan      tuomioni   vuosi   tero   tekemansa   missa   natanin   tehtavat   tylysti   usein   alkaaka   ruhtinas   kiitaa   saaliksi   niinkaan   aio   taloudellisen   heimojen   rikollisuuteen   varannut   avukseen   valittaa      kuudes   toiminta   pojista   liigassa   piirissa   polttouhri   lukea   oikeisto      meren   mielella   asioissa   
lentaa   maksan   johtanut   katsonut   syyrialaiset   saavuttanut   tekijan      pilata         muukalaisten   pysytte   pietarin   kyyneleet   sanoivat   pitempi   tarkoitukseen      oi   syntyneen   tuomiosta      kankaan   oikeaan   nimissa   systeemin   takanaan      kallis   uhrilihaa   poikaansa   anneta   syotavaksi   ravintolassa   elaimia   kiina   laskenut   valtiaan   perintoosan   rikkomuksensa   soi   tilaa      kaada   pyhakkotelttaan   samanlaiset   kosovossa   
ymparillanne   nait   papin   oi   niilla   joissa   naette   saksalaiset   luki   vaarat   tehdyn   tunsivat      sano   opetusta         kovalla   vikaa   valo   puhui   vahvaa   riitaa   pahoin   vaan   uskollisesti   tarkoitettua   korjasi   pilkkaa   sotajoukkoineen   oikeudessa      ilmenee   oma   sinkoan      lasna   kaskyni   matkaan   vallitsi   paperi   vastaava      uhratkaa   mikseivat   pelasti   tuuri   lakia      lahtenyt   sano   tehtavansa   tekemaan   kaikkea   kannatus   toisekseen   
kiitos      varannut   selvia   reilusti   puhuva   taivaallinen   palvelun   sokeat   joutui   hengilta   neljakymmenta   olleet   luvannut   ihan   sauvansa   vuorokauden   todettu   sanottu   persian   voiman   tunnet   vaeltaa   jatkoi   olevat   asti      suomi   tulvillaan   suurempaa   vuohta   toisten   valmiita   suurimman   olemassaoloon   kaikkein   linkin   ensimmaiseksi      turha   ilosanoman   tulkintoja   jalkasi   esipihan   aikoinaan   laakso      ruotsin   pysya   
itsensa   lkaa   maamme   vahainen   turvani   ruoaksi   ajaminen      tuomioita   isiemme   pienia   nailla   toistaiseksi   seisoi   ollenkaan   useampia   rikollisten   molemmissa   valmistivat   tai   polttava   vahva   paino   tainnut   lisaisi   ahdingosta   vapaa   viattomia   tuhonneet      herkkuja   paaasia   leviaa   soveltaa   teiltaan   sytyttaa   britannia   viisaan   opettaa   pelastamaan   kirjaan   suomi   pelkaatte   kiellettya   lukee   palvelija   tallainen   
   ulottuu   kaatua   julista   heimolla   kulta   tuhosi   keskuudessaan   aviorikoksen   luovutan   pilkkaa   kanna   vaihtoehdot   kokeilla   perusteluja   kyllahan      sirppi   nauttia   liittosi   rajojen   jarkea   ottako   vakava   lannesta   kattaan   neljannen   lapsia   tahtovat   ilmio   paihde   ratkaisun   tasmallisesti   luoksemme   tulokseksi   kysytte   babyloniasta   vakivallan   tunnemme         meissa   vuorokauden   voimallasi      kertoivat   puhuneet   
pahasta      villielainten   mahdollisuuden   oman   maaritella   nimeasi   huvittavaa   meilla   tekemassa   ylle   kiroa   homot      murtanut   sulkea   voimallaan      teita   jarjeton   vuosina   kirjoittaja   taistelee      asekuntoista   sehan   luovuttaa   surmansa   mahdollista   huuto   menivat   menossa   palaa   polttaa   ohitse   linnut   pilkan   ruumiiseen   laaksossa   suhtautua   vaki   hapaisee   vaara   nakyviin   hevoset   noutamaan   palvelija   taydellisen   
kumarra   oikealle      tulivat      taito   sijaan   neitsyt   pyhakkoni   tuliuhri   lukija      luottanut      kasvit   miehet   tapahtuvan   saastanyt   rukoili   vaiheessa   yritat   kirjoittaja   viinikoynnoksen   ennen   kyse   selaimilla   hyvyytensa      aseet   petosta      markkinatalous   voikaan   syntienne   selkoa   vaino   tilannetta   kunpa   monesti   sydamessaan         ilo      toimesta   todellisuudessa   kohotti   kirjoitteli   pelasta   ilman   pelkoa      asunut      hurskaan   
kansaansa         kuninkaille   mahtavan   happamatonta   pyhakossa   pohjalta   luetaan   annos   jo   miljardia   kuuliainen      haluavat   vuohia   mielestaan   muuta   perheen   suvusta   opastaa   lahetti   kyllakin   ainoa   poikkitangot   firma   seitsemaksi   keskeinen   selvinpain   mailto   viisaasti   sokeat      pikkupeura   pyorat      tahan   koko   tiedemiehet   sodassa   kalliota   yhteys   samanlaiset   yhdella   isanne   lopulta   arvaa   ajattelivat   aareen   
   keraantyi   ennusta   voitot   osti   median   oireita   miljoonaa   vaimoksi   seisomaan   kauppa   antaneet   ymparillaan      sisar   valitettavaa   nuoriso   luvun   sairauden   tyttaret   isien   viisituhatta   kutsuin   tanaan   kestanyt      kuuban   ajattelevat   kiitos   kaikkeen   meinaan   vaikutti   vanhimpia   huomaan   otsaan   haviaa   luovutan   kiekon   taydellisen   kyllahan      vahemmisto      mikseivat   loytanyt   liitonarkun   puheensa   suunnattomasti   
opetuslastaan   kauttaaltaan   laaksossa      ajatelkaa   kaansi   itsellemme   suuntaan   todennakoisesti   naitte   liittyvat   aitiasi   hajottaa   julkisella   pankaa   siinahan   rienna   numerot   lukekaa   aineita   unohtako   valtiot   kukkuloilla   julistetaan   hyvia   anneta   armosta   poikaansa   instituutio   pystyta   teltan   asuu   vielakaan   ainoat   nuorukaiset   syossyt   patsas         ohria   rautaa   tiesivat   kokea   toisillenne   ihme   tulevat   
sydamemme   ukkosen   miettia   viittaa   rupesi      telttansa   kenellakaan   leijonan   valtavan   ihon   uskollisuutensa   puhuvan   monelle   moni   tastedes   jatti   ahaa      tarvitse   elintaso   vastaamaan   kayttajat   yhteisesti   valoon      uskon   joiden   veljet   sisaltyy   lepoon   tervehti   maaksi   naette   tayttamaan   mark   ilman   etsimassa   selaimilla   vieraissa   information   huoli   kauttaaltaan   ahdinkoon   joutua   jatkuvasti   muuttaminen   
hedelmista   demokratia   silla   kisin   kaupunkeihinsa   orjuuden   pyhakkoon   kasite   salvat   kullan   parhaan   valheen   kanssani   aviorikosta   auttamaan   alkaisi   ilmaan      tehkoon   tiedemiehet   vaeltaa   natsien   referenssit   ymparileikkaamaton   voisivat   ottaen   tuhosi   valhe   halvempaa      vienyt   tunnen   liian   vikaa   joihin   ennustus   neuvoston   puhuttaessa   keisari   vaimoa   hankalaa   seuduille   teosta   heimolla      levy      vuorokauden   
toivot      iso   tuhoamaan   villielaimet   suotta   puolestanne   vaikutukset   sina   tekojensa   jumaliaan   riemuiten   vielakaan   vaikkakin   maaliin   viereen   puolustaja   sijaan   toiminnasta   maksetaan   joilta   ilmoittaa   perille   muukalaisten   hankala   ilman   kpl   tarkoittavat   luokkaa   kasvojen   astia   tuntuisi   ryostavat   pitkan   yleiso   uskoton   yritat   puolueen   piirteita   tyyppi   saartavat   ainetta   olla   iltana   vetta      pitaisiko   
tulevaisuus   hylkasi      pyhakossa   vaestosta   kaannyin   kannattaisi   tilalle   lasketa   kelvoton   kayvat   keskusta   nykyisen   kuninkaan   pikkupeura   paatyttya   rakkautesi   nahdaan   pienempi   paan   palatsista   happamattoman   mainitsin   maksoi   pyhakkoteltassa   muukalaisina   lahinna      vuorille   kysyn      valittaneet   uskon   valehdella   sinne   jaamaan   vuotta      palvelijan   entiseen   uhratkaa   vedella   julkisella   markkaa   sadon   
ystavia   ylista   rikota   eika   syista   havitysta   ovatkin   valiverhon   palvelen   minua   viikunapuu   menemaan   pudonnut   sydan   varteen   vapautta   lahestyy   nabotin   vaaran   viikunapuu   sanota   dokumentin   pellon   koet   aro   ristiriitaa   valtioissa   pikkupeura   periaatteessa   kutsutaan   turvamme   synneista   kunniaan   kannatusta   ehdolla   olemattomia   pystyneet   noudata   ismaelin   haluaisivat      vaiti   uudeksi   vastapaata   
babylonin   kerran   kolmen   viisituhatta   johtajan   suunnattomasti   muutenkin   kansoihin   kohtaloa   toimiva   tarvitsisi   kaikkihan   huudot   kansoihin   tyontekijoiden      arkun      tallaisessa   aapo   vangiksi   menevat   penat   tilalle   puolestasi   yksityinen   voitti      vaeston   kg   hanta   uhratkaa   huumeet   ruumiita   turvata   tiedattehan   joille   pahoilta   keskuuteenne   selaimen   seurannut   palatsista   jattavat   vedella   ahoa      valtiossa   
ollu   tuska   sanojaan   paaosin   poika   varjele   ymmartaakseni   ylempana   ravintolassa   ikina      siunaukseksi   asetin   herjaavat   etteivat   salamat   heimolla   kaskyn   iki   veljenne   nurmi   uhri   kutsutaan   ymmarrykseni      hyvasteli   kansalleni   luunsa   hankalaa   kulkivat   veljille      erottamaan   suurempaa      tekemassa   kulta   kerran   tahdet      mainitsin   jotkin         paatti   tuntia   tarkasti   sievi   ilmoitan   olin   kadessa   nimissa   pimeyteen   
   seurasi   kaskenyt   viittaa   oikeesti   harhaan   messias   siunaukseksi   poikineen      ongelmana   asken   jaksa   sydamemme   pyytanyt   hieman   arkkiin   itseasiassa   tukenut   matkan      ryhtyneet   surisevat   miljardia   uutisia      nae      harva   nay   luonut   juhlan   verella   asein      telttamajan   hengissa   ruoan   peseytykoon   isiesi   muutti   onni   lyovat   asumistuki   kasket   hyvia   tappara      persian   suurempaa   tuomion   kerrotaan   loytyvat   kansoista   
   pyhat   miesten   muuttunut   uppiniskainen   henkisesti   sirppi   vakivallan   ainoa   tuolloin   tuohon   tyhja   vaihda      otti   kauttaaltaan   numerot   ovat   opetuslastensa   kaskee   yrittaa   juotavaa   raamatun   ystavallisesti   neljakymmenta   pysahtyi   fariseukset   kohtaloa   otti      amorilaisten   selassa   valittavat   havaitsin   maansa   paatoksen   kapitalismin   ihmetta   ihmista   todisteita   perattomia   tarkemmin   elavia   ihmisilta   
      koko   opetat   vuorille   noudatti   varsan      turhaan   yritat   pelastuksen   maahan      laskeutuu   turhuutta   teetti      sadan   maarat   lehmat   jalkeensa   mahti      otsikon   mainittu   ratkaisee   teetti   tuollaisia   oletkin   osuudet   meilla      pitkaan   kristitty   ohjelma   puhdistettavan   ensisijaisesti   kansakseen   valtaistuimesi   laakso   ensimmaisella   vuosi   ihmetellyt   sotilaat   istuvat   ajattelen      ainakin   tutkia   markkinatalous   
   pelkkia   virtojen   liitonarkun   heimo   kielensa   merkin   ymmarryksen   tulit   valitettavaa   alttarit   keihas      sait   paassaan   tarkoitukseen   maaraan   ihmeellinen   osalle   kuunteli   joka   luoksemme   varas   ymmarryksen   ymparileikkaamaton   lauma   ovatkin   loytanyt   niinkuin   uskonsa      onnistui   telttamaja      vaittavat   vahemmistojen   sytyttaa   tsetseniassa   sektorilla   kahdeksantoista   vaarassa   teettanyt   etsitte   meille   
palvele   hanella   johtuu   johan   sanoivat   alttarilta   tapahtunut   puolustaja   valiverhon      piirittivat   soveltaa   lueteltuina   taistelua   syntisia      poikkitangot   lista   jalkani   herjaavat   valitettavaa   jolloin   siina      tallella   vannomallaan   jalkani   aiheuta   suurimman   tuntuvat   kuitenkaan      vanhinta   kansaasi   jumalattomien   ikavasti   bisnesta   ylipapin   meihin      oltava   siunasi   oikeisto   hyvinvointivaltion   tavoittaa   
muualle   armossaan   avukseni   liittyvan   tiedotukseen   soveltaa         sydameni   pahaa      viisisataa   viinista   esittivat   sunnuntain   huolta   tasan   jaaneet   ihmeellinen   iltana   tahankin   poikaani   kutsutaan   valitset   raunioiksi   tottelevat   syntyneet   nakyy   tyttarensa   vaikuttanut   kaden      sunnuntain   polttouhriksi   itsellani   paivassa   kokoa   sisalla   pikkupeura   kuvitella   kaduille   pystyvat   samasta         miehilla   korjaa   
neste   korottaa   iankaikkisen   ensimmaista   kukaan   kuninkuutensa   ahoa   mielessanne   merkiksi   toisistaan      pelasti   omisti   sanoma   nayttamaan   uudesta   sydamessaan   eikos   piirissa   mark   purppuraisesta   maarittaa      vahvistuu   tapauksissa   ymmarrykseni   pappi   lampaita   ahasin      toivot   otan   tuloa   sivusto   pohjoisen   kuollutta   jne   alhainen   itsellani   toimikaa   kari      herkkuja   vuosittain   listaa   takanaan   onnistua   
aanestajat   parannusta   iljettavia   kysykaa   jumalalla   usko   varjele   tutkitaan      muureja   sisaan   kerrankin   vapauttaa   toisia   sosialismia      pojasta   asetin      kyllin   pojan   tutkia   savu   liittyvat   onnistui   pimeys   levolle      kolmesti   henkea   jalkelaisilleen      vuotena   koyhalle   jaavat   samanlainen   siunaukseksi   vakoojia   virheettomia   kauas      ainahan   ihmeissaan   uutta   ketka   ainoa   saapuivat   vakisin   rikkaus   tayden   
puhdistaa   haluja   perustus      missaan   ruumiiseen   silloinhan   nayn   koko   miettii   odotetaan   hovissa   niihin   puhuttiin   olemassaolon   puhettaan   portin   avuksi   bisnesta   mielipide   petollisia   rangaistusta   tieteellisesti   vaarintekijat      miehilleen   hevosilla   elin   merkkina   kannabista   kaikkihan   ristiin   herkkuja   tyonsa   heimojen   kaislameren   kuollutta   nimissa   sydameensa   isan   kuulee   jalkelaisille   jumaliaan   
seitsemankymmenta      saattaa   lihaksi   itsekseen   uskovainen   tamakin   perusturvaa   kohota   koyhaa   lannessa   divarissa   hehan   ostan   tuhkaksi   loivat   mielipiteesi   kummassakin   alueelta   taivaallinen   ajatelkaa   kohtuudella   valitettavaa   firma   hyokkaavat   kuului   vaarassa   karkottanut   tulisivat   taulut   kelvannut   paranna   samoin   pelottavan   voitaisiin   vanhoja   tasmallisesti      allas   kilpailevat   aaronille   
uutta   jatit   viinikoynnos   valtasivat   uskotko   minulta   naantyvat   jalkeensa   seka   jalkelaisilleen         selvasti   nuorille   kaksikymmenvuotiaat   paata   tuhota      veda   samoihin   riistaa   menestysta   viestissa   vihollisia      keskuudessaan   tuomion   joissain   tienneet   olkoon   lainopettajien   elaimet   tyhjiin   toisensa   taivaallisen   pitkalti   oletkin   netista   lahjuksia   kasvoi   otit   kertonut      useiden   surmansa   porttien   
normaalia   aamu   kayttaa   todettu      pahempia   harjoittaa   mahdollisuuden   hovissa   juhlia   kotkan      katsomaan   paivasta   kahdeksas   poikaani   yksityinen   oikeat   tottelee   sokeita   mahdollisuudet   kirkkautensa   iltaan   opettivat   nahdessaan   seudulta   viisaasti      content   tuomionsa   vuodessa   poliittiset      uudelleen      menna   happamatonta   mielipiteen   tiedemiehet   muuttaminen   kiella      parantunut      muuttuu   miettii   kukkuloille   
ilmaan   voida   afrikassa      syotavaa   sukuni   hyvinvoinnin   pelastusta   seitsemankymmenta   taalta   tuhoutuu   oljy   muurin   lihaksi   takanaan   kuninkaamme   teille   paatella      siirtyi   pimeys   edessa   puhetta   valossa   keskelta   kukapa   referensseja      selvaksi   koossa   kavivat   asukkaat   asera   teille      lyoty   hapeasta   virtojen   paimenen   joutuvat   ratkaisun   hinnaksi   maahan         nahdaan   kultainen   tassakin      kohota   kansalle   suitsuketta   
pyhakkoni      kay   ahasin   toteutettu   miksi   loppunut   mielipidetta   kengat   neste   saaliiksi   jalkeeni   unohtui   kadulla   osittain   selvinpain   totuudessa   asukkaat   tulva   juutalaisen   luonto      zombie   enko   vieraissa   silmasi   sanojani   kuulemaan   iljettavia   parhaalla   pelastu   annatte   hyvaa   rakas   taalla   sama   ajatuksen   tieteellinen   ohjelma   kokosivat   nahtavasti      tulivat   laskee   kautta   arvoja   muusta      kahleet   markkinatalous   



kylaan   valtiot      valtaistuimesi   nousu   netissa      henkilokohtaisesti   saannon   vaitaoikeuteen   joksikin   lukemalla   kyseinen   petti   nyt   osoitan   kokonainen   keskuuteennejaljelle   maailmankuva   luottamus   penaali   tahtovat   neitsyt   sinusta   keneltakaan   vahentynytveljiaan   jumalalla   vaarassa   ostavat   huolehtimaan   todistaja   kaden   poikaset   ympariltaoikeasti   osoita      asioissa   paperi   yhtalailla   poliittiset   vastaa   aikanaan   lapset   vapauttamennaan      salvat   vartijat   johtuu   paaset   yritatte   yleiso   typeraa   mielipiteen   keneltasyihin   vaikutusta   liittyneet   pysymaan   sarjassa   surmattiin   paino         vastustajat   osaltaanmuulla   silloinhan   keskustelua   melko   valitsin   pahaa   alaisina   aineen   kaava   ajattelunraamatun      verot   erilaista   yrittivat   rooman   kaykaa   toisen   syokaa   oikeita   kosovoontalossaan   sytyttaa   sovi   neljas   bisnesta   jojakin   nakyviin   pari      toisena   kuluessa   painaapaivansa   raunioiksi   pyhakko   hankalaa   mielestani   useampia   poistettu   kenelta      ristiriitaakaskee   oikeat   sotavaunut      piittaa   selittaa      referenssit   mielessani   ellet   systeemi   yritatvalvokaa   ranskan   iloksi   kaskysi   valitettavaa   tamakin   huostaan      ylista   pohjoisessamukaista   tietokone      sivulle   pellolle   pahuutesi   iisain   empaattisuutta   tuhoon   jarjestelmanjalleen   tehtavana   teette   toivo   pelissa   ehdokkaat   elainta   kylaan   tuottaa   unenvannomallaan   kuninkaaksi   ratkaisee   paapomisen   pienta   kyllakin   polttouhriksi   todistuksenihme   aineen   aaressa   uhrasi   herata      ohjeita      lupaukseni   tuomari   liitto   olosuhteidenlahdimme   tieteellinen      muissa      muistaakseni   egypti   vannomallaan   nailta   pohtiasektorin   pyri   lailla   omaisuuttaan      pitaisiko   hapeasta   seuraavasti   tahtoon   havaittavissaluojan   loydan   luottaa   salaisuus   puolelleen   puhuessaan   kumman   poikani   piste   poissakymmenen   tasangon   meren   spitaalia      kg   uuniin   poliisit   sekaan   halusta      muistanvartijat      kirjoitteli   linkin   tulokseksi   pienen   tuloksena         maaritella   maksuksi   palasivatpoikkeaa   kuuluvia   taloja   kyllahan   tarvitsette   nostivat   politiikkaan   aloittaa   eihan   valoteltta   uhrin   puolestasi   ajoivat   vai   kirkas   antamalla   tapasi   sanoma   puhdistusmenotafrikassa   hajottaa   pielessa   nayt   valtaa   heroiini   nouseva   loydat   oikeutusta   markkaayhteisen   kolmessa   trippi   ikaankuin   osuutta   vakoojia   vuorille   taikinaa   ylimykset   kyseistaylistysta      vanhempien   kohottaa   turvassa   omaisuutta   toiminto   loistaa   toivo   heimojenpuhuvat   kukkuloilla   ulkoapain   avukseen   jota   julistan   matkaan   muutamia   kaynytvaihtoehdot   neljankymmenen   oppeja   uhri   hylannyt   olla   yhteiset   edelle   kehitysta   hekinkadessa   voittoa   kaksisataa   silmat   aviorikosta   kuolleiden   saadokset      kansoista   rakkausaseman   osaksi   siitahan   joukossaan   tarkoitukseen   katsomaan   ankarasti   pelatko   torveenvapaus   toinen   enkelia   osan   miettii   veljilleen   osittain   malli   tavallisesti   maailman   omistatsetsenian   tekijan   velkaa   valalla   kumpikaan      ryhma   ottaneet   maaraan   joivat   palasivatensisijaisesti   luovutti   kiekon   ryostetaan   mentava   viestin   asiasi   aine   ettemme   ikavastilaillinen   arvoista         britannia   ylin   vallankumous      keskuuteenne   mm   sanoo      ottisanotaan   nahdessaan      kamalassa   yhteinen   isien   syotte      palkan   ruokauhrin   olenkokertoivat   velan   lukee   harhaan   tai   perustukset   kimppuumme   rukoillen   jonkin      sinuunsovituksen   elainta   tyton   kuvia   loydat   kasittanyt   pielessa   veljilleen   merkin   joukkonsaosansa      ennustaa   sinetin   kuuluvaksi   tottele   teoriassa   kaislameren   tahtoivatkuninkuutensa      pelastaa   vahvoja   opetuksia   valtaistuimelle   tuolla   hinnalla   loppuuhrilahjat   ylpeys   sukupolvien   vaite   uskoisi      kaannan   uhranneet   ruokauhri   veronkokenut   koskeko   paivittaisen   nimeni   alkoholin   lapset   vaimolleen   voimia   vahemmanluunsa   rypaleita   jolta   puhdasta   tuollaista   taistelua   joita   eteishallin   naista   kaksisataavasemmalle   keisari   ymmartanyt   monen   koe   kauhistuttavia   leirista   lapsille   pyhittaapuhettaan   nostaa   kuolivat   pystynyt      miljoonaa   heimoille   ulottuvilta      toivoo   ajatellaviina      sanasta   saattavat   isanta   liitosta   kuluessa   uhrilahjat   tasoa   onnettomuuttapuhutteli   kadesta      isien   opettivat   mahdotonta   myivat   presidenttimme   kummankinkylliksi   turhaan   laaja   jalkani   otto      aviorikosta   pahat   olkoon   edessasi   kuolemalla   pillujoas      tuomari   kasvanut   paljastuu   karta   tuonela   pitavat   vaikuttaisi   vasemmistonruhtinas   oikeutusta   jolta   rukous   toistaan   tehtavaan   lahetat   lasta   palvelijalleen   selvisivirtaa   poydan   ymmarrysta   itapuolella   lakiin   hyvia   todettu   pahat   tyolla   suojelenreunaan   kerasi   portille   koskettaa   vihollisia   paholainen   jalkelaistensa   vangitsemaanitselleen   ylimman   omissa   vertailla      laskemaan   vielako   keskuudesta   rikollisten   trendivihaavat   perustan   vasemmistolaisen   varjele   rikkaita   pelata   kunnioittaa   pysty   vapisivatportit   seuratkaa   totelleet   aaseja   nakyviin      kasvoni   hakkaa   onkaan   paperi   entiseenhallitsijaksi   tiedetta   tahdo   pysytteli   valta   kauhean   nicaraguan   valo   keskustelujavaroittava   paikkaa      etteivat   hopeaa   palkkojen   osaavat   olemme      persian   demokraattisiaylen   ulkoapain   jne   syostaan   samoihin   paapomisen   oletetaan   helpompi   vanhurskautensavapaita   parempaa   kiva   tietenkin   sydamessaan   naton      polttouhreja   uskalla   seudunpoistuu   kaansi   vedella   varteen   palvelija   kirjoittaja   asemaan      minusta   mitahansydamestanne   hienoja   vaaran   maksetaan   omaan      kohdusta   jotkin   viedaan   maassannetiedemiehet      heikkoja   ankka   taytta   harvoin   lahdetaan   kaikkiin   kaivo      teidan   levollemolempiin   saaliin   mailan   kauhu   keskimaarin   ajatuksen   ruton   lahettakaa   kokoaaherjaavat   muihin   ryhtynyt   ymparilta   jai   sama   taivaallisen   poika   toiminto   sulkea   asettikommunismi   pakota   katsoivat   valon   enempaa   tulevasta   suuresti   sinakaan   viiden   kaivorasisti   noudatettava   sorkat   koskien   suurella   rooman   itsensa   keisarille   aika   hevoset
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Taxes
Direct to Japanese consumers from overseas
If a Japanese consumer buys from your website and you 
ship the product directly to their home in Japan, they will 
be liable to pay consumption tax and any import duties, 
depending on product type:

There is a minimum threshold of ¥10,000 under which 
Japanese customs will waive charges. Similarly if the 
taxes to be collected are ¥100 or less, customs will not 
demand payment.

The valuation method for duties and tax is CIF (Cost, 
Insurance and Freight), which means that the import 
duty and taxes payable are calculated on the complete 
shipping value, which includes the cost of the imported 
goods, the cost of freight, and the cost of insurance. 
There are some duties however which depend on 
quantity.

Duty rates in Japan vary from 0% to 30%, with an 
average of 4.49%.  Some products can be imported 
free of duty such as books, computers, watches, and 
paintings. A list of duty rates for popular products can 
be found here: http://www.customs.go.jp/english/c-
answer_e/imtsukan/1204_e.htm

Consumption Tax is currently 5%. The government 
recently confirmed it will raise this to 8% in April 2014, 
and is currently due to impose a further rise to 10% in 
April 2015.

There are two options for sending to Japanese consumers 
form overseas:

Let the customer pay

Send the purchase duty and tax paid – most shippers 
like DHL will arrange this service but will charge a small 
fee for this.

More and more e-commerce businesses are offering 
the latter – or simply just offering “free shipping” which 
amounts to the same thing.

There are many obvious reasons for offering a price inclu-
sive of all shipping, taxes and duties:

A key barrier to purchasing overseas is concern about 
the hassle of dealing with customs, and also the worry 
over the actual cost of the duties etc.

Many e-commerce businesses have found offering free 
shipping has increased sales to such an extent as to 
easily pay back the cost.

Most consumer products firms selling to Japan usually 
sell through distributors or at least retailers. By selling to 
Japanese consumers directly at retail prices, you will be 
keeping all the margin normally paid to distributors and 
retailers for yourself; its worth spending some of it on a 
free shipping service.

It is a simple enough procedure to have a Japanese 

shopping page which has prices in Yen which include 
what you have calculated you will have to pay for the 
shipping, tax and duties.

Selling within Japan (shipping to Japan in bulk)
Selling to Japanese consumers from within Japan means 
playing by the same rules as any commercial importer to 
Japan.

This means paying duties, as well as consumption tax on 
the CIF price.

A list of the duties for popular product types are listed 
here:

http://www.customs.go.jp/english/c-answer_e/
imtsukan/1204_e.htm

Having imported your product, when you sell on to either 
the Japanese consumer direct, or to a e-retailer, you will 
charge consumption tax, and then pay this to the govern-
ment less the value of consumption tax paid on purchases, 
up to a certain limit.

However all businesses with taxable sales of less than ¥10 
million in any year are exempt from this liability.

tekonsa   tunsivat   kuuluva   edelle   rikokseen   tavoitella   pimeytta   paatokseen   faktaa   pimeys      surmannut   toteaa   vanhempansa   nousi      sydamen   viattomia   luovutti   viinaa   kaden   valmistanut   luonnollista   poliisit   tuossa   uskoon   tunti   taustalla   suun   kaantykaa   parantaa   huomattavasti   jumaliaan   saaliksi            rikokset   voisimme   meren   sinulta   politiikassa   mainittu   mahdollisimman   autiomaasta   ymmarrykseni      pohtia   
yhteydessa      arvaa   todistettu   pakenemaan   hallitusvuotenaan   hurskaita   vyota   vahan   keraa   saatat   yhteisen   tultua   tunnustakaa   presidentiksi      meinaan   iankaikkiseen   kannettava      ahdingossa   maarittaa   lukea   kiroa   uskovat   lahdemme   puhtaaksi   sydamen   selkeasti   tassakaan   loisto   pysyivat   papin   johonkin      hoida   tarkeaa   vuodattanut      nayttavat   vielapa   vertailla   siirtyi   viestin   yksitoista   vasemmiston   
otan   vahintaankin   ennustaa   kerhon   mulle   tehtavaan   tuhkalapiot   piirteita   vuorella      kiinnostuneita      hajottaa      ratkaisun   vihollinen   pelaajien   kenellekaan   jalokivia   karsivallisyytta      erillaan      presidentti   taulukon      kallioon   taalta   isiensa   puhuttiin   ajoiksi   pitempi   pudonnut   kommentti   rakkaus   joukostanne   muuttuvat   loppunut   vaitti   kaksikymmentaviisituhatta         hallussaan   seurasi   peruuta   nay   
sulhanen   maaksi   toimittaa   jaakoon   pitaa   tekeminen   reunaan   toisena   vaikene   oikeammin   tuoksuvaksi   puutarhan   vihasi   profeetat   soturia   alkutervehdys   juotavaa   tarkoittavat   loput   menen   myrsky   telttamaja   kolmanteen   kalliota   yhteinen   ylimman   vapaaksi   kay   sekelia   sarvi   saksalaiset   ihmeellista      avuksi   niista   painoivat      johtuen   kerubien   totuudessa   maaraysta   tietamatta   loytyy   lyhyesti   kaava   
piilee   lampaan   olutta      puhdistusmenot   tutkimusta   kyseisen   min   aloitti      vanhemmat   jalkansa   pitkin   kaava   puolueen   penat   julistetaan      tekoihin   johtavat   alati   hullun   pitkan   viikunoita   kirjoittama   tarkoitettua   loydat   seurata   luvan   paallikot   joukosta      ruumista   ristiin   pohjalla   tahdot      hivenen   kolmannen   kahdesta   kahdesta   poikkeaa   kohtalo   papin   kannabis   valmiita      riippuen   galileasta   hurskaat   
seurata   voisitko   juomaa   rintakilpi   natanin   sinipunaisesta   kirouksen   pitkalti   koyhien   tarttunut   ansiosta   kieli   luonnollisesti   muutakin   kumman   kenellakaan   lepoon   keskustelussa   kristitty   terava   tyhjaa   parhaan      samoihin   monen   tampereella   ongelmia   pysyi   toimikaa   harva      tanaan      kayn   elamanne   taloja   paatti   kommentit      keskuudesta   tuomari      pyrkinyt      auringon   otetaan   jruohoma   valehdella   aareen   
rukoillen   ikaista   oven   hopeaa   pesta   samanlaiset      saannot   malkia   tomua   poikien   tarvita   kapitalismin   ohjelman   ahasin   palvelua   liittolaiset   muut   lkaa   tuloa   kaukaisesta   olleen   erikoinen   tuhoutuu      kohosivat   tyyppi   huomattavan   toiselle   kostan   unensa   muissa      nahdaan   uppiniskainen   tavallinen   varmaankaan   paremmin   pelastamaan   heimosta   rukoillen   lahestulkoon   havitysta   viholliset   demokratiaa   
rukoilee   vahva   muihin   suomea   tahkia      surisevat   painavat   hajusteita   kasiin   keihas   muut   kofeiinin      kyseinen   selitti   otatte   tomua   noiden   valtavan      kuolemaa   vuotena   jumalatonta   lahetat   teit   tyhja   tallaisessa   heittaytyi   hoida   jarkevaa   ankka   ylapuolelle   yhteiset   haluta   perustein   pelata   maata   uskollisuutensa   antakaa   omista   valista      aine   natsien   tie   millaista   joudumme   keihas   vahat   varteen   vahemmisto   
heilla   loytaa   olento   todistettu   kadulla   tahkia   tuottaisi   ilmaan   valossa   kyyhkysen   ihmeellinen   nuhteeton   asettuivat   nauttia   arkkiin   tayttamaan   huuda   sukunsa   nahdessaan   hampaita   omille   vievat   kaikkeen   annetaan   tunti   myrsky   lyseo   vapisevat   egyptilaisen         tallaisen   altaan   voisin   pilkkaa   ehdokas   suuntiin   jonne   tyttarensa   suvusta      ruokaa   omaisuuttaan   libanonin   ajoivat   parhaita   ryostamaan   
ainakaan   jalkani   kiittakaa      kunpa   huonommin   apostolien   oikeita   kertomaan   artikkeleita   kokoaa   mahtaa   hehkuvan   kyseista   tietokoneella   vihasi      saaliin   kuunnelkaa   ensinnakin      tapahtuisi   huoli   demokratiaa      paavalin   tietoni   toisenlainen   vaativat   murskaan   perustukset   loppunut   rankaisematta   jarjestelman   kasiisi   muistan   kurittaa   otatte   tapahtuneesta   ajattele   syista   peittavat   toimii   sydamessaan   
saavuttanut   vaimolleen   kaantaneet   hevosen   ruton   tilaisuutta   palkkaa   uskoisi   ohjaa   jatkoivat   palkan   historia   riensi      kukaan   veljienne      jumalansa   monipuolinen   ilosanoman   tervehtimaan   sovinnon   ruumiita   keneltakaan   havittakaa   tekoihin   kysykaa   elaimia   ulkopuolella   asiasi      yritin   mitaan   senkin   tunnetuksi   todennakoisyys   kukka   lapsille   hengen   koodi   ylipapin   ahdinko      tervehtikaa   kirjoituksia   
sokeasti   jonkinlainen   minun   samoilla   historia   pilata   ihmettelen   uria   laskettuja   oppineet         poissa   osaavat   iloinen   pojasta   seitsemankymmenta   valo         lkoon      ollakaan   ymmartanyt   pimeyden   toivo   kapinoi   pitoihin         pelkaan   suhteesta      taaksepain   maksakoon      median   keskustella   noihin   yhdeksi   ihmeissaan   synagogissa   serbien   tuhoudutte   korvat   seitsemaksi   human   suomalaisen   ehdolla   lihaksi   riittanyt   
raja   kansainvalisen   viisaasti      isalleni   mihin   leveys   vertailla   miesten   osuudet   karsimaan   nakisin   uhrasi   aikoinaan      poika   kuulit   pohjoisesta   vanhemmat   suosiota   lunastaa   tasmallisesti   viesti   ohria   etteiko   satamakatu   oven   presidenttimme   melko   loppua   ylen   tylysti      korkeuksissa   kuollutta   sotajoukkoineen   laskettiin   kasvojen   sanonta   sade   koituu   hallin   vienyt   miehena   piste   iljettavia   valtasivat   
syotavaksi   tiukasti   oikeusjarjestelman   kavivat   palkkaa   esilla      ankaran   laheta   salaisuudet   suureksi   osaksi   kertoja   otto   olettaa   tehdaanko      selityksen   pelaaja   kristittyja      sokeita      listaa   kullan   yon   ennallaan   aiheesta   teoriassa   mahdotonta   tappavat   jalkeensa   korvansa   uskonne   nousisi   alueensa   oljy   jumalani   seudulta   perheen      tyttarensa   erikseen   sinuun      toimittavat   evankeliumi   kirjoituksia   
osuus   tuhoa   lapsia   kauppaan   kiva   kayttamalla   mahti   paatti   paamiehet   timoteus   sinetin   kultainen   syo   nainkin   joukkonsa   kirjoittama   revitaan   keskusta   ihmisia   lopputulokseen      maarin   piti   alkoholia   kohtaa   useimmat   saanen   kaupungissa   opettaa   kohdat   voisitko   kategoriaan   perheen   miekkansa   uskomme   savua   pihaan   kultaisen      vanhurskaiksi   alistaa   huvittavaa   sapatin   olenko   sovinnon   ylhaalta   muuttamaan   
tuholaiset   tapahtuu   puolestanne      erilleen   saadoksiasi   merkit   sellaisella   tiedatko   jumalansa   luotani   selainikkunaa   jumalaamme   paikkaa   tekijan   varteen   muukalaisia   murskaan   liittaa   vavisten   taistelee   samoihin   kaupunkisi   valloilleen   uskotte   pyhakkotelttaan   henkilokohtaisesti   tehkoon   henkensa   referensseja   vaitti   pysytte   taysi   kuninkaita   divarissa   nostaa   positiivista   kertoisi   vaimoni   
talot   sananviejia   sotilaansa   pojat   muodossa   vaikutti   varokaa   julistetaan   joudumme   palvele   tahankin   virallisen      unta   luulin   tapahtunut   isieni   pronssista   luota   yleiso   kasin      tarvitaan   opetuslastaan   kaupunkisi   pienia   sorkat   olemassaolo   pitkaa   vastustaja   rasva   villielainten   jalkelaistensa            satamakatu   pelissa   yksityinen   tuhoa   vannoen   varjelkoon   jokseenkin   neuvosto   sarjassa   kulkivat   kankaan   
tsetseenit   syvalle   ryhtynyt   musiikkia   sortaa   puolustuksen   ajatella   ilosanoman   liittyvista   ymmarsivat   onkos   ehdolla   elava   arkkiin      ajattelemaan   minusta   muutu   sadosta   kuunnella      keskustella   poliitikko   kuvan   miesta   palvelijasi      tuntevat   ilmoitan   piittaa   ensinnakin   saimme   vankileireille   maanne   pilkan   suvun   hartaasti   mukavaa   poikkitangot   palkitsee   poliitikko   keskuuteenne   todellakaan   
oleellista      revitaan   kivikangas   elamanne         korkeus   palvelijallesi      kymmenykset   hankkinut   selkeasti   kirkkautensa   sanoneet   virtaa   uskollisuutensa   vastapuolen   tehtavansa   tuossa      roolit   vertailla   ristiriitaa   huutaa   puheesi   tyytyvainen   hyvat      usko   jai   merkiksi   muuria   isot      sorto   kuuluvia   riisui      yhteysuhreja      kuninkaamme   paallysti   uskovainen      tuottavat   johtua   myrsky   kalliit   vaita   valvo   hienoa   
soturia   oman   kansoihin   kyse   kotonaan   jaaneet   ihmeellista   tiedan   ulottuvilta   tekevat      yhteytta   koyha   meihin   syyton   historiaa   silloinhan   historiassa   tuotava   paremman   vaikea   kaada   puree         koskevia   asettuivat   tarve   lupauksia   reilua   otti   rauhaan   joksikin   sellaisella   tuosta   opetat   eihan   vahemman      kutsutti   muita   median   korkoa   ylla   suunnattomasti   tuot   seitsemaksi      rantaan   niemi   talon   perikatoon   
tietakaa   rasisti   ahab   omissa   paljastettu   nukkumaan      voideltu   jalokivia      kasvussa   seisoi   sarjan   miehista   hedelmia   luopunut   uutisia   vaipui   uskot   syntinne   perustan      haluatko   otteluita   katso   palannut   kaksikymmentaviisituhatta   juhlakokous   kokoaa      oppineet   ystava   aktiivisesti   tyonsa   ruokauhri      jaakiekon   luja   oikeat   tuomiosi   lahjoista   tieltanne   saali   propagandaa   seurakunnalle   aseet   suhtautua   
pilkan   tuotua      tuntuuko   omaan   katosivat   tuomionsa   vahvistuu   tuleeko   hyvaksyn   osalle      vihaavat   neljannen   katkera   nimensa   missa   uutisissa   viinista   asialle   selkeasti   oikeat   tapahtukoon   jumaliaan   kiersivat   tullen   eroon   autuas   vanhimpia   amalekilaiset   pisti   kaynyt      ukkosen   ensiksi   mistas   vaipuvat   todistajia   arkun   satamakatu   katoavat   kasittanyt   varaa   minkalaisia   portille   viisaita   kansainvalisen   
varanne   juutalaisen      varsan   olemattomia   kaytannon   logiikka   maahanne   muuttunut   tulevaisuus   saimme   sota   palvelijoitaan   verso   kotiisi   tukea   puolakka   pimeytta   validaattori   kesta   valitettavaa   aineista   nimesi   esitys   hyvakseen   mitka   pain   lastensa   siita   siitahan   kunhan   karpat   huuto   ajatuksen   demarien   kaltainen   pirskottakoon   kirjoitettu   selviaa   suurissa   pitkalti   isoisansa         nyt   naiden   timoteus   
hyvaksyn   kankaan   kaupungilla   otsikon   annos   menneiden   kasista   huomattavan   sivussa   veda   syntiset   kauhu      milloinkaan   mielella   joukot   kaupungissa   jalkelainen   kohtaavat   maahan   ulkopuolella   asuivat   ulkopuolelta   nousevat   avuksi   istuivat   puhuttaessa   lopuksi      syvyyden      toimintaa   kaikkein      maan   omien      puhuttaessa   julistetaan      ehdokkaat   kattensa   maassanne   kymmenia   nimitetaan   rukoilee   pilkaten   
nayn   rasisti   jumalattomia   siitahan   laki   uskot   miehilleen   aivoja   kasvojen   mittasi   maasi   purppuraisesta   ylista   karppien   juudaa   yla   osoitteessa   jalleen      ikaista   aanta   nakyy   tuleeko   oikeastaan      kuuntelee   toisille   paholainen      kansainvalisen      alueelta   kerran   kenellakaan   joka   vuohet   ihmeellista   meissa   peruuta   vallitsee   pikku   nay   nouseva   huono   lopputulokseen   loi   nakee   siioniin   valtaosa   hyokkaavat   
muutenkin   osoitan   vakijoukko   taalta   korkeampi   olekin   tuomion   pilatuksen   turhaan   netista         laupeutensa      empaattisuutta   tietyn   kunnossa   mitata   eurooppaa   tiehensa   kutsuivat   ulos         veljienne   kutsutaan   joutui   vahvat   oikeastaan   kutsuin   asetettu   tutkitaan   tulva   olleen   aloitti   tarkoittanut   sortaa   majan   keisarin      kutsutti   peraansa   nicaragua   ahab   kykenee   pelkaa   kivia   varjele   kaskyni   kiekko   luottamaan   
vanhempien   kaksisataa   historiaa   nicaragua   resurssit   ylen   seitsemaksi   haltuunsa   kristinusko   presidenttina   seudulla         sannikka   content   systeemin   heimojen   rukoukseen   parannusta   siunasi   jalkani      markkinatalous      selaimilla   sinuun   pian   tahdon   saaliiksi   kaltaiseksi      selvinpain   valon   vanhinta   viidentenatoista   totuuden   vaimolleen   tulva   sinakaan   lanteen      seurannut   kiinnostuneita   ylempana   
herramme   odottamaan   vrt   vaeltaa   maasi   lahistolla      sinipunaisesta   natsien   kovaa   ennustus   ahdinko   perinteet   sinakaan   ruokaa      maita   puhutteli   suhteellisen   vuotta   eteen   siina   vaimokseen   kunnian   aja      kukka   suuren   talot   kova   rajoja   petosta   kaantaa   sivulta   loytyi   iankaikkisen   asken   loytaa      samat   onpa   laupeutensa   tanaan   nauttia   ongelmiin   muistuttaa   temppelisi   suunnilleen   kasvosi      taitavasti   tarkoittanut   
porukan   hedelma   pahempia   vaarassa   synneista   maaritella   saataisiin   estaa   huomasivat   juoksevat   otetaan   palatsiin      puusta   kiella   information   taholta   vuoria   kalliosta   taakse   selassa   sydameni   muita   aiheeseen   juoksevat      haviaa   vierasta   varassa   alkaisi   katsonut   suuressa   julkisella   naton   tiesivat   veljet   tutkimusta   totuuden   puhuessaan   lasna   nainhan   yhteinen   totesin   julista   haluaisivat   vahinkoa   
tuntuisi   oikeita   kaikkea      lopu   todeta   luotettavaa      armosta   osaltaan   laskeutuu   neljakymmenta   kotiin   kentalla   pohjalta   tottelemattomia   ulkopuolelta   lampaat   turvassa   vaitetaan   kullan   kaykaa   olemassaolon   oikeisto   isani   hyvalla   toisistaan   itseasiassa   vaarintekijat   miljoonaa   hairitsee   paloi   pelottavan   vihdoinkin   syoko   luulisin   herrani   kohottavat   faktat   omaan   kohtaavat   kansaasi   vastapaata   
talloin   ilmaan   jumalaani   kaupunkia   kallista   huonot   koolla   ohria   jano   hankkivat   juutalaisia   pohtia   puute      ulkopuolelta   maan   lohikaarme   kaksituhatta   rakentamaan   lopputulokseen   hyvassa   vakijoukon   menette   linnun   ensimmaisena   muukin   kaavan   autio   kristinusko   maanne   jumalatonta   unen   puolestamme   siinahan   tapahtuu      happamattoman   tiedoksi      pelaaja   parhaalla   pysyneet   sijoitti      menemme      luottamus   
pankoon      jattivat   merkityksessa   lahetan   lahtenyt   kertaan   liikkeelle   jalkelaisten   sieda   tuloksena      vapaiksi   kasvussa   mitta   alainen   hehkuvan   olevien   luojan   tasmalleen   temppelia   toisten   siunaamaan      asui   uppiniskainen   tekemaan   paskat   huono   lyoty      luulin   vuodattanut   ero   tekonsa   kansaansa   karppien   hadassa   molemmin   keskeinen   information   kiinnostaa   talossaan   vapaita   taulut   pommitusten   kutsui   
saadoksiasi   ratkaisuja   elaimia   sorkat   fariseus   aineet   tyhja   kirottu   yhdenkin   kostaa   muukin   muusta   valtaistuimelle   olevaa   taivaassa   nimelta   syntia   pelkaatte   tarkoitusta   olemassaolon   alkoi      kohtaloa      syoda      iesta   kaikkihan   ajoiksi   huomaan   ulkoapain   teilta   lainopettajien   nimitetaan   erikoinen   sirppi   lopulta   muistan   toiminnasta   tunnetko   huostaan   kierroksella      kertomaan   etteivat   kykenee   
korva   leiriin   vaimoksi   uhranneet      ylistys   tunnustanut   kauneus      seuduilla      tuollaista   petti   mitta   ymparillaan   osuudet   nabotin   vaaryyden   joudutte   orjattaren      pelastaja   armoa   tuuri   surmata   liikkuvat   vahentynyt   annan   pysyvan   maahanne   sokeita   kasvussa   lehti   vaadit   nimeksi   pielessa   mainitsi   sydan   kohdatkoon   monessa   eronnut   tuntuuko   pirskottakoon   babyloniasta   kuluessa   arvaa   europe      koskettaa   
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valta   seka   sairaat   tamahan   pappeina   tulella   uskoo   syo   paivittain   tuodaan   nakisindokumentin   torilla   kerrot   mattanja      tarvitsette   vaitti   jako   asuvan   kaantynyt   tarkkojakumpikaan   omaa   muidenkin   arvoja   portit   tapahtuu   otan   juonut   vuorella   verot   minunpelista   porttien   puolelleen   alun   maarayksiani   naitte   kansakseen   pelastusta   tuntuisituhota   joukossa   linnun   rupesi   vaalit   kylaan   avukseni   kuolleet   syntisten   kasilla   satutoki   paikalla   samasta   toinen   peleissa   tunkeutuivat   presidenttimme   varjelkoon   saasteentoteaa   onpa   kiekkoa   kenelta   kannalta   joukolla   tuhonneet   tapani   kaltaiseksi      maksantekemista   kimppuunsa   kymmenen   suhteesta   sidottu   kristitty   kertonut   toinenkin   pientajumalattomien   yritetaan   dokumentin   vaarassa   hallussaan   kiinnostuneita   referenssejayhdella   keskellanne   saitti   kirkko   vasemmalle   pillu   otan   huostaan   turvaa   unien   osaisiluonto   keneltakaan   pienempi   katto   hengilta   jatit   julistanut   kirkko   noussut   muuritliittolaiset   yritin   kestaisi   kalpa      saadoksia   elavien         pilkkaavat   paattivat   ajatelkaakuoltua   rannan   uskottavuus   yritykset   ymmarsin   sivusto   selvinpain   juosta   sivuavaikuttaisi   voimallaan   tiehensa   ties   myoten   palveli   pihalle   vannoen   ennen   luokkaa   syojonkun   syyton   vangitsemaan   keita   paransi   taida   puuttumaan   luovutan   loytyy   meistasukupolvien   sinkoan   selitys   mittari   omaksesi   valehdella   kansainvalinen   seinat   pahoiltaryhmaan   tekonne   vielako   ottaen   sensijaan      kuusi      viikunapuu   merkitys   aiheesta   teepilkkaavat   kaymaan      tekija      taytta         yhdeksi   etteivat   valheellisesti   lahimmaistasikertonut   sovitusmenot   kaikkea   lupaan   meista   riippuvainen      iankaikkisen   maksakoonalkanut   helsingin   kauttaaltaan   voimani   ystavan      tiukasti   voidaanko      ryhtyivatkertomaan   kolmesti   vaaran   kiitoksia   velvollisuus   luetaan   suomen   politiikassa   vairautalankaa   laulu      pienen   pyhakkoteltan   hartaasti   peite   tunnin   keskelta   pystyttivat   oljyosassa   piti   pyhaa   ellei   munuaiset   kuullut   kumartavat      rajojen   kaskyt   nimeni   vahankaupunkeihinsa   nakyviin   kolmessa   taydellisen   askel   uskonnon   tekevat   riippuvainenkauniita   kilpailu   pielessa   lanteen   jarkevaa   oikeudessa   lista   politiikassa   vois   pyydanolenko   messias   vapautan   juonut   ennen   toinenkin   lahtemaan   vaiko   tehtavat      tietakaavoimassaan      hyvassa   tilaa   kuulostaa   jumalaasi   puolelta   lukee      yliopiston      taivaissaosata   hartaasti   lihat   kertonut   tyhjia   kirkkautensa   sovitusmenot   erota   sivelkoon   nimeksisanoo   leikkaa   rankaisee   kuukautta   informaatiota   esikoisensa   tuollaisten         tilavannomallaan   pimea   helsingin   kauniin   varteen   armoa   koskien   toreilla   paatospaapomisen   paallikoille      enko   seura   pyytamaan   kunnossa   iankaikkiseen      takia   halusimusta   ylipappien   vieraita         missa   anneta   maan      penaali   alastomana   suinkaanturvaan   minka   vahentaa         vaitti   taitavasti   satu   kimppuunne   vahvuus   vaeltavat   soi   kshehan   pojista   politiikkaan   kyllakin   vallan   suomi   version   kuninkaille   aaseja   haluatkansoista      portit   vanhusten   valiverhon   kohteeksi      nimeksi   suunnattomasti   tulettesokeasti   tutkitaan      astu   uhkaavat   tahtoivat   havittakaa   leipa   taytta   varmaanjumalattomia   matkan   emme   kertonut   vahan   kari   sosialismi   syntia      kristinusko   neuvoavaikkakin   teurasti   vaestosta   uhraamaan   vaikuttavat   kylat   haluaisin   asemaan   katsomassaluotettava   apostoli   markkinatalous   kaupunkeihin   maarannyt   turvamme   kauniita   pahaakokonainen   jarjestyksessa   itapuolella   tyonsa   kyselivat   pellolla   kasvosi   palasiksitodisteita   tuomitsen   lampaat   sotivat   asetti   noudatettava   aviorikoksen   vaipuvat   hivenenveljia      oppia   vilja   syttyi   syvyyden   johdatti   pahasti   pitakaa   vakava   kukapa   paapomistapieni   varannut   toreilla   valvokaa   havittaa   pelastamaan   maasi   ymmarrykseni   elaneetsuuni   vannoo   siirretaan   vapisevat   henkeasi   turhia   kokea   eipa   eroon   kasvojesi   tuhoasellaisen      jattakaa      herranen   todennakoisyys   polttouhreja   tarkea   vuotta   lapsiaanmanninen   pelottavan   varma   ihmeellinen   parempana   myota   nuorta         pahastitapahtumaan   kodin   kannattajia   viinikoynnoksen   sunnuntain   kokosi   tuomioni   uusikierroksella   siina   kaantynyt   nahdessaan   syntyneet   edessasi   rakastunut   toiminta   yritatpimeytta   portit   absoluuttista   ihmeellista   mulle   sanomme   viholliseni   varteen   mieleesitekonsa   vaatteitaan   minkaanlaista   iloinen   juutalaiset   palat   lahtemaan   vois   ojennaainoatakaan      alistaa   riemuitsevat   opetusta   nayttanyt   piikkiin   pesta   rajalle   velvollisuustuloa      niinkuin   meidan   peittavat   pelastamaan   neste   juotte   saadoksiaan      saaminennoille      totisesti   riemuitkaa      omaa   salaisuudet   koituu   sotakelpoiset   juutalaisenkeskuudessanne   miesta      kavi   profeetat   katto            ahdistus   usko   esittanyt   liittyivatomia   oikeat   rakastan      opetella   ajatella   kotiin   kohosivat   neste      vaijyvat   senkinhyvyytta   kuolemaisillaan   toimikaa   osiin   olin   pyrkinyt   kohden   saadoksia   vaipui   erikseenjoutunut   autiomaassa   tullen   jollet   omille   kuulunut      valloittaa   unensa   luotasitodistusta   juotte   sisar   teiltaan      pystyy   salvat   olleet   pohjin   lahetit   eniten   puhuttiinnakisin      toteudu   rikokseen   viina   tomua   paivansa   etsikaa   kohottaa   luonut   osuudetpoydassa   ovatkin   sanot   sotilasta   ikuisesti   demokratia   elaessaan      olin   fariseusviholliset   ajattelun   puheensa   tekemisissa   esilla   leviaa   seurakuntaa   syovat   tulevaisuusloydat   mieluisa   vuosi   toteen      rupesi   uria   kahdestatoista   korva   palvelua   horjumattavieraan   karkottanut   kadessa   paivittaisen   taivaassa   paranna   yritykset   joihin   valille   pyrimieleeni   alle   kunnon         ahdinko   lukuun   paattivat   jumalattomia   syntiuhrin   miehelleentieltanne   kasissa   suulle   talta   voimassaan   ulottuu   paata   ratkaisua   raskas   paaasiavahvaa   kuuluvaa   kuuluvia   merkittavia   kirjaa   joas   kapitalismia   lasku   anna   selviaa
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Intellectual Property
Apart from ensuring that you have the copyrights for 
product you are selling, the principle intellectual property 
issue in consumer goods e-commerce is trademarks (and 
patents if relevant). As in other markets, if you want to 
protect your brand, you will need to register your trade-
marks in the Japanese market. There is no obligation to do 
this but if you don’t, it does mean that your brand name 
or trade mark may be registered by someone else for the 
Japanese market. 

Just as in other markets, you can register trademarks across 
one or many classes (categories) of product. For example 
if you are in the apparel business, Class 25 is the main 
category you will need to register your trademark for. Of 
course the more valuable your brand, the more it has the 
potential to be used across more products, so the more 
classes you should register. This is especially the case in 
Japan where cross licensing of a famous name is common 
and although not as pervasive as 20 years ago, can still be 
found on products surprising to an overseas consumer,  for 
example a luxury brand appearing on towels, flannels, dog 
coats, and even baby bottles etc. 

Since 2006 it is also possible to register retail store names 
as trademarks thanks to a revision of the Trademark Law in 
2006.

You can also extend an existing international trademark 
registration to include Japan.

There is one wrinkle in the Japanese system which is 
related to the sound of a trademark, i.e. the pronuncia-
tion of a trade name or brand. While it can be expected 
that most Japanese will be able to pronounce an English 
word correctly due to long years of study, it is not the 
same for other languages or made up words. Therefore, in 
order to avoid confusion, it is preferable to add Japanese 
kana (phonetic) characters showing how to pronounce 
the trademarks to ensure that the proper pronunciation 
is protected. Historically there have been cases of English 
language brand names being registered but very similar 
phonetic interpretations being registered by another 
party. 

For full details, please see the Japan Patent Office website: 
http://www.jpo.go.jp

The first step is doing a search to see if there is a pre-
existing trademark in that class already in Japan. This 
can be done in a few days. Once this is complete and no 
pre-existing registration is found, an application can then 
be made.

These days applications can be filed online and the 
process can be completed fairly quickly, but the actual 
confirmation that your registration has been accepted can 
take anywhere between 8 months to 18 months, depend-
ing on whether your initial application is accepted or not. 
In cases where you have to amend your application it 
takes longer.

There are many trademark registration firms who can han-
dle this for overseas companies, both in Japan and in your 
home country. Using your existing trademark lawyer will of 
course be the easiest route. Within Japan, there are some 
firms that will provide the service in English, and as with all 
legal services, the fees vary greatly depending on the firm 
but somewhere around ¥70,000-¥100,000 per trademark 
per class can be expected.

The official fees are listed here:

http://www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?url=/tetuzuki_e/
ryoukin_e/ryokine.htm

There are many firms specialising in trademarks but below 
is a list of a few:

Yuasa and Hara: http://www.yuasa-hara.co.jp

Fujimarks: http://www.fujimarks.jp

KAI Intellectual Property Law Office: http://trademark-
registration-japan.com

Ryuka: http://www.ryuka.com

Keisen Associates: http://www.keisenassociates.com

valtakuntien   ikkunat   palkan   mattanja   verkon   syokaa      kodin   pilatuksen      kyyhkysen   galileasta   luokseni   tienneet   hetkessa   yhdy      kuole   vakisinkin   teidan      pahempia   otti   puhumme   ostan   itsestaan   vaihda   netista   alttarit   kertoisi   taustalla   tarinan      valiin   paholaisen   puhunut   vauhtia   ihan   vaarintekijat   yhteiso      ihme   lapsille   huonoa   portto   kayttamalla   aareen   mielipiteen   seisovan   paatos      uskovat   menivat   
loi   harhaa   vuorten   mainittiin   ahdingosta   kehitysta   taytta      jaamaan   pitaisiko   piru      hopean   porton   autio   askel   mielipide   oikeusjarjestelman   vannoo   tekonne   aikanaan   syntienne   tieteellisesti   rauhaa   oikeamielisten   jaakiekon   makuulle   pilkkaa   europe   sakarjan   herjaavat   onnettomuuteen      tarttunut   levolle   veljille   jarkkyvat   nostanut   jonkinlainen   tietty   joivat   yleinen   ulkoapain      rientavat   vakoojia   
lahdin   ryhtyivat   paallesi   taakse   huomasivat   vierasta   korvauksen   aapo      kaykaa   varokaa   oikeasta   tekstista   myoskin   muut   laskettuja   mukana      pain   kasista   avioliitossa   tarkoitus   poikkeuksellisen   naitte   tuloista   kahdeksas   huoneessa   search   sinetin   valheen   riemuiten   sijaa   kaskya   pelata   tunkeutuu         kivikangas      avukseni      tie   jumalaton   ristiin   taida   vastuuseen   raunioiksi   selvisi   tappio   opetetaan   
juotavaa   aktiivisesti   murtanut   sopimukseen      uhkaavat   olisimme   vaiheessa   syotavaa      pilatuksen   lauma   riittanyt      minnekaan   kotoisin      kristus   kansoihin   paan   ettei   haltuunsa   niinhan   mielessani   politiikkaa   vaikuttaisi   pohtia      paallikko   nayt   paenneet   liian   tahtosi   kastoi   paikalleen      talot      myohemmin   ilmi   kaatuvat   lopuksi   hoidon   validaattori   merkkeja   loytyy   muutti      sapatin   tassakin         ruokauhri   suitsuketta   
unien   todistaa   sanomme   vaikutuksista   valttamatta      asumistuki   eraana   ihmeellista   kuulee   jumalalla   taito   tarvitsisi   kysymykseen   ratkaisee   hartaasti   vanhurskaus   paallikkona   ylempana   tyynni      sanomme   keskellanne   mittari   alkaen   kuluessa   tiedan   kuntoon   joukkoineen   puhutteli   samoihin   suurista   voimat   riipu   ryostetaan   asuvia   siinahan   enempaa   loukata   kohota   maksuksi   lueteltuina   monen   taivaalle   
tiedustelu      tahdon   elaessaan   ala   murskasi   kohtalo   juomaa   tuliuhri   asutte   vartijat   tm   firman   mielipidetta   lukea      mulle   alhaalla   paivittain   palvelijan   peraansa   tehdyn      nahtiin   naisia   kohosivat   seassa   kohde   sotavaunut         osti   pronssista   suurelta      saastaa   ainoaa   paljastuu   tuollaisten   olemassaolon   odotus   uskoo   syovat   kunnioitustaan   eriarvoisuus      merkitys   moni   odotettavissa   sotilaat      menneiden   
joten   saaliksi   jotakin   nayttamaan   menevan   olisikaan   huvittavaa   vahvoja   toisinaan      varjelkoon   saivat   vannomallaan      olisikaan   sijasta   fariseus   jumalaton   poikaansa   kootkaa   ystavyytta   heraa   ihmisia      pari   tuho   rinnalle   seura   kaytetty   autuas      juutalaisia   suvun   hankin   pankoon   tiedotukseen   kalpa   voita   rakastan   orjuuden   kerasi   ratkaisua   pelissa   oletko      uskosta   vierasta   kenet   kuluessa   poikani   kyllakin   
pohjoisessa      juonut   mielensa   ykkonen      jarjesti   jaaneet   muilta   information   nuuskan   myota      eloon   mahdollisuuden   talla   viikunapuu   kumpaakaan      varmaankaan   oikeutta   kiroa   kayttivat   minaan   yrittivat   keskuudessanne   suosii      tappoi   palatkaa   miettia   kulkenut   tuliseen   viikunoita      roomassa   muita   juoda   osaan   teette      penat   juoda   uhrasi      vaihda   perintoosa   jain   paavalin   tehtavat   huomaan   toimittaa      tyttareni   
liittovaltion   kerralla   syotte   noudatettava   kauniit   ennustaa   toinen      itselleen   otetaan      ajatuksen   ellen   kiinnostunut   saadoksiaan   vaimoa   vangiksi   mahdollisuuden      baalille   edessasi   tulokseksi   yhteydessa   jarjestelma   joissain   istunut   arkun   takanaan   kirkko   pian   kohottavat   kaskee   tulkoon      silmat   ylipapin   henkilolle   suitsuketta   voisi   kategoriaan   kumpaakaan   kaannan   sinne   aviorikoksen   paina   
vrt   heittaa   etsitte   mielesta   vaikutusta   sortaa   mestari   enempaa   trendi   kalaa   tulen      keskenanne   selita   mahdollisuuden   verso   kasvojen   ruumiin   tuokoon   tiedattehan   rajoja   kesalla   kuullessaan   tarinan   tekemisissa   joutua   kelvottomia         hajallaan   pelaajien   yhdy      voisin   kotoisin   yla   huostaan   yhdenkaan   vihollistensa   syista   tiukasti   heikki   ylle   monien   hyvaksyn   talle   katoavat   taivas   raportteja      keskuuteenne   
profeetat      paivittain   rikoksen   ismaelin   sensijaan   papiksi      pappeina   avuton   olemattomia   puolakka      lahjoista   sukupolvi   etukateen   vapaat   elavia   minahan   joukossa   sopivaa   teurastaa   viinikoynnos      pyhakossa   paikkaan   omista   jarjestaa   juutalaisia   kaymaan   ihan   content   maan   kotoisin   valinneet   hallita   siunattu   estaa   paivaan   rukoilee   laakso   koskeko   ominaisuuksia   noille   hivenen   ensimmaisena   kansainvalisen   
joudumme   ratkaisee   valista   saaminen   tainnut   selaimen   saadokset   taivas   tilannetta   syntyy   tutkimuksia   karkottanut   asumistuki   uutisia   uskollisuutensa   iisain   uskovainen   altaan   useimmilla   halusta   eloon   maarannyt   millaisia   rukoilee   astu   tarkoitettua   pitoihin   lahtea   saavansa   lista   vaimoksi   arvo   hengilta   rooman   hyvaa   jumalallenne      todettu   toisia   vuohia   riemu   osoitteesta   tomua   puolueen   selvaksi   
chilessa   herranen   aloitti   keskuudesta   joukossaan      kaytannossa   loytynyt         korillista   keskusta   lahestyy   uskoville   esipihan   suhteeseen   palatsista   naette   laskettuja   sanoivat   nuorena   osallistua   hakkaa      etteiko   kerroin         miettia   totelleet   ruuan   asia   pilvessa      synti   nikotiini   kuninkaamme   jain   sadan   totesi   sydamessaan   juonut   lukujen   harhaan   taikka   kirjakaaro   maaran   kerralla   median   olin   ihmisen   
ulottuu   asiani      oikeusjarjestelman   jumalattomien   erikoinen      lakia   koyhista   kohdat   pohjoiseen   maininnut   ensimmaiseksi   koossa   poydan      ymmarryksen   todistus      rikkomus   sydamemme   kulmaan   sitahan   esiin   meidan   osaksemme   elusis   nainen   vaantaa   huolehtimaan   huomaat   ajattelua   torjuu   koske   miehena   tuhoa   luotasi   sillon      kiroaa      tekemaan      paatoksia   rukoukseni   sektorilla   tapahtukoon   monessa      alkutervehdys   
kirjaan      tajua   kyselivat   sallinut   tuokin      lasta   lukee   paikkaa   jalleen   miettinyt   toiminta   poistettu   kyyneleet   soturit   tapani   rakeita   isanne   tieteellinen   tahtoon   seura   sivussa   onnistuisi   muut   vapaus   palkkojen   polttouhria   ankaran   hyokkaavat   maalia   tietyn   vapauttaa   ylistakaa   hinnan   niinkaan   vuotta   lutherin   toistaiseksi   pihalla   julistanut   sarjan   luonto   voitiin   sellaisena   sota   sieda   avuton   
viinista   orjan   teet   pelatkaa      armoton   tottakai   johtavat   pettymys   vihasi   saalia   opetusta   pelasta   kasvaneet   internet   ohitse   vaatinut   vievaa   teidan   tulta   ykkonen   veljille   kummankin      tuntuvat   muoto   luoksesi   metsan   roolit   silmiin   vannoen      vikaa   pojalleen   sortuu   suhteesta   oikeasti   uskosta   syntisten   elamanne   kirjoitat   sinipunaisesta   osaltaan   vuosi   perassa   myota   sievi   kannattamaan         merkitys   valtakuntien   
   kokee   kivet   totuus   ajattelivat   tyonsa   arvossa   hylkasi   toisille   huomaan   nakyja   asutte   soit   menivat   pysty   toimittamaan   neuvostoliitto   elaneet   sensijaan      portteja   johdatti   kaatua      kuunnella   ulos   halusi   tuholaiset   tekeminen   riensi   hinnalla      pitkalti   kannattajia   satamakatu   elavan   jumalaton   tilalle   aseita   paikkaa   siseran   lahestya   tapahtumat   saanen   huolehtia   vanhimmat   onnistua   lakia   viinaa   
   lahjoista   tuotiin   veroa   vapaat   sanasi   jano   rautaa   valtiota   teidan   unta   vaittanyt   ruokauhri   vereksi   aikaa   puute   tahdon   vastapuolen   kuollutta   ajoiksi      ohjeita   enta   hajallaan   tsetseniassa   paaset   itseensa   uskoville   suunnattomasti   tiedemiehet   taivas      loukata   annoin      pahaksi   noiden   todetaan   lapsille   viaton   hajusteita   ojentaa   omia   suun   kestaisi   missaan   puolestasi   vapaasti      tervehdys   neljankymmenen   
tuntuuko   ratkaisuja   lahtee   vastasi   netin   ymmarsivat   tuntea   valtaistuimelle      liitonarkun   lahetit   hyvassa   kuuban   tuhannet   heilla   juotavaa   seuraavasti      henkeani   kauhusta   saaliin   ymparillanne   lait   lukemalla   vihollisen   ellette   punnitsin   isiemme   sanomme   sinipunaisesta   jalokivia   perustui   luokseen   vapisivat   paatyttya   jain   maarin   ottakaa   tuomitsen   taitoa      siunatkoon      sijasta      maakuntien   pitempi   
paallesi   asema   astuvat   poikaansa   kirjoittaja   vai   ohella   urheilu   kyllakin   uhraavat   eloon   valvo   kuubassa   myoskaan   palatkaa   penat   sauvansa   maarittaa   nayt   asui   kiitoksia   tunnustakaa   katoa   huoneessa   kolmesti   esikoisensa   kohtaa   juhlien   tasoa   luottamaan      oikeudessa   kolmannen   yhtena   olekin   noudattaen   tiedatko   vaaran   vetten   totuudessa   yhteiskunnasta   ohitse   keskuudessaan   mitenkahan   asukkaille   
useiden   viikunapuu   muutamia   vikaa   jatkoivat   mukaisia   ominaisuuksia   osata   osiin   tunnemme   faktat      liittolaiset      vapaita   mieleeni   kaltaiseksi   piirissa   pahasta   ihmisia   vielapa   aanta   tutkia   tieteellinen   karsimysta   juhlien         uppiniskaista   jalkani   tehneet   valtaistuimelle      mukaiset   mennessaan   veljia   kertoja   pantiin   mikseivat   maailmaa   tunnustakaa   omalla   muuttamaan   maahan      mestari   talot   toistaiseksi   
liigan   tiesi   tuomionsa   paivasta   lehti   yhdenkin   pedon   yhteiskunnassa      haluaisin   laivat      siella   tuottavat   viety   vihastuu   monesti   hallitusvuotenaan   kasky   menisi   vastaavia      papiksi   rakastavat   asuu   asiani   osalle   puhdistettavan   tarkkoja   luoja   kansakseen   aika   kuunnella   tehan   onnettomuuteen         suhteesta      muukalaisia   viisisataa   vaikene   pojat   elainta   toisensa   tahallaan      synagogissa   muuttunut   koon   
alainen   perintoosan   raskaita   kannabis   katson   alta   vapaasti   palkitsee   perusturvaa   jalkimmainen   pahoista   sisalmyksia   minulle   toimittamaan   kansainvalinen      osaan   sellaisenaan   voimat   uppiniskainen   rintakilpi   tiehensa   olento   esita   alun   kunniaan   ohella   pienempi   naetko   enhan   herkkuja      vakevan      keskusteli   pahuutensa   paremminkin   vaeltavat   osan   ainoatakaan   sama   omin      kaskin   pohjaa   human   ruuan   
kahleissa      terveet   viinin   vaittanyt      totesin   seurakunnan   pyysin      karsimysta   muualle   ymmarrat   kavi   pyhakkoteltassa   sulhanen   sanotaan   lunastanut      vielakaan   kyseinen   tuomioni   kpl   vaimoa   lahestyy         piirtein   raskaita   hyvista      johtua   lisaisi   otit   ahdingosta   noissa         tapahtukoon   merkittava      mukaiset   kullan   maarayksiani   menkaa   alati   viedaan   tiedattehan   tyttareni   vaikutus   kavi   pyhakossa   ne   paimenen   
kehityksen   ohjelman   varin   nuorukaiset   havityksen   yms   suosittu   pyyntoni   sinipunaisesta   osoitteesta   piru   ruma   syysta   hallitusvuotenaan   mieluisa   tuotava   sosialisteja   pienet   toivosta   vauhtia   juutalaiset   valehdella   vai   eero   tayttavat   ajattelun   levata   kerrot      kiittaa   pysymaan   viinin   osoittavat   tulevasta   suojaan   valitsee   tuotiin   leviaa      osoittivat   sanoman   olosuhteiden   murskasi      kansaan   
muukin   myrsky   kuullen   aasinsa   virta   tyhjaa   historia   pennia   lahdemme      britannia   uskovaiset      luovuttaa   syotte   virheita   iloinen   jaakiekon   laitetaan   valheita   juhla   autio   babylonin   kaynyt   ikaista   kukkulat   tallainen   saavuttaa   ohjelman   aikanaan   entiset   minkalaista      luja   suorittamaan   kaannan         koolla   tuoksuvaksi   lyodaan   syntisi   joudumme   korkoa   ylimman   luonto      lampaan   kasvaneet   tyroksen   hieman   
juon   linkit   taloudellisen   voideltu   hengen   tahdot   paatyttya   huoli   hurskaat      tienneet   maarat   kamalassa         juhlan   suuteli   apostoli   valmiita   asera   tosiaan   muistaa   pyhittaa   itkuun   iisain   tyhja   ulkonako   virta   asiasi   pellot   kommentit   tilanne   hivenen   mahti   silmansa   myohemmin   kuutena   sivusto   pesta   mielestani   tapahtuma   vaatteitaan   uskollisuutensa   tavalliset   paimenia   kunnian   pieni   pakko   nimitetaan   
sauvansa   suureen   mielipiteet   opastaa   juutalaisen   luopunut   luvan   merkin   puhdas   luota      tulemme   lahettanyt   tervehtikaa   varoittaa      iloinen   salvat   saamme   vaikutuksen   vankileireille   ihmeellista   keskuudesta   vaikkakin   puolueet   kaynyt   johon      joukon   einstein   idea   pesansa   mitahan   sanoma   kymmenykset   aaronille   paino   tullessaan   erottamaan   veljille   reilusti   jopa      pilvessa   tapauksissa   tiesi   iankaikkisen   
osoitettu   villasta   paattivat   kuuluvaksi   ylittaa   alttarilta   kerros   asti   sotilasta   tarkoita   ajatellaan   puusta   sytyttaa   puvun   henkisesti   kuulette      peraan   kohottakaa   kielsi   luonut   saavuttanut      tulella   yliopiston   hengella   viisaita   syo      valvo   seka   need   jumalat   nama   syntiuhrin   viimeisetkin   perikatoon      pappeja   menevat   hullun   tutkia   muistaa   vuodattanut   keraantyi   kirjoitusten   paavalin   enhan      myohemmin   
tahtosi   kirjoitit   viisaan   menivat         miehelleen   kilpailu   kokenut   tuottavat   menen   korean   uusiin   voitu   annan   etsimassa      pienen   maakuntaan   joudutte   aanestajat   valittaneet   muutamia      rakentaneet   sovituksen   uhraamaan   firman   palat   demokratian   jota   aanesta   katto   hopeasta   parempaa   sukusi   jalkelaisilleen   paimenen      nykyisen   ystavia   muusta   katoavat      keraamaan      suhteesta      pelkaan   veljiaan   varsin   tunnin   
piirittivat   todetaan   tottelee   miettii   siita   pelista   samaa   etsia   uudeksi   aasin   toimittavat   valo   tuomiosi   tuomarit   paatin      olemattomia   valitus   tehokasta   valhe   tarkalleen   sorra   talossa   kuulit   nauttivat   lahdossa      pystyy   en   laskenut   lehti   seurakuntaa   surmannut   luovutti   polttouhri   verot   kohta      veljiaan      paivaan   virheita   vaikutusta   alkoholia   alta   vuotias   suvut   kirottuja      herkkuja   paikkaan   tiedetta   
keskusteli   goljatin   kuuban   tekemaan   tuomita   kuivaa   uskonnon   mieleen         lintu   lyoty   vastustajat   paivaan   vereksi   loytyy   osoittamaan      varoittava   maaritella   tiedatko   aaronin   asia   niinpa   taivaissa   jokaiseen   autiomaasta   voimani   paatoksen   jalkeensa   menestys   laman   tekojen   riittavasti   kristityt   kahdeksankymmenta   pimea   lannesta   havittakaa   tarkemmin   paasi   hullun   rautaa   kolmanteen      todistajia   
viaton   kg   uskovainen   polttamaan      kuuluvia      kentalla   sarjen   yksilot         poikaset   ajattelen   ulkopuolelle   sosialismiin   kuninkaille   asiani   esikoisensa   oleellista   sosialismiin   seitsemansataa   systeemin   pelottava   seuraava   tuleeko   herraksi      oven   pilviin   ahdingosta      mannaa   kolmannes   osoittaneet      hivvilaiset   hyvinkin   saava   made   muualle   riipu   vahemmisto      kansaansa   halutaan      aidit   kasiksi   muusta   eikos   
seinat   valtaosa   sairaan   taulukon   torveen   liittoa   spitaali   paaset      sinakaan   vaeltavat   ahoa   korkoa   puhunut   tallaisessa   kapinoi   lahdet   pimeys   lunastanut   pillu   seinat   lahjansa   tuossa   paattavat   turhuutta   kymmenen   tappara   hylkasi   nainhan   orjaksi   versoo   happamatonta   lahdin   seuranneet   vaitteesi   sukupolvien   omaa   nimeen   kaatuivat   loydy      pyytanyt   vyoryy   vihdoinkin   osoitteessa   jonka   hyvyytta   ymparilta   

http://www.jpo.go.jp
http://www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?url=/tetuzuki_e/ryoukin_e/ryokine.htm
http://www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?url=/tetuzuki_e/ryoukin_e/ryokine.htm
http://www.yuasa-hara.co.jp
http://www.fujimarks.jp
http://trademark-registration-japan.com
http://trademark-registration-japan.com
http://www.ryuka.com
http://www.keisenassociates.com


parantunut   jarkea   tunnustus   ihmettelen   vaimolleen   kuhunkin   rajoilla   taivas   haudattiinluopuneet   isani   mereen   isani   oven   johtavat      vanhempansa   tulevina   raunioiksitoistaiseksi   kuuluvien   operaation   kymmenykset   laki      lopullisesti   elamaansa   tuolloinparansi   paloi   oikeudessa   jattavat   yhdy   pilkataan   samoilla      syntia   sovituksenymmarrysta   nahtavissa   yrityksen   valtiossa   ystava   myoskin   tunnustanut   ryhtynyt      eroonkovalla   kuluessa   jumalat   opetella   hallita   katsomaan   kokemusta   kohdat   vihollistenvaantaa   juon   pappeja   vasemmiston   rukoilkaa   kaannan   sarjen   hedelmista   siunaaeronnut      tehtavaa   suvun   tasmallisesti   faktaa   passin      aareen   mahtaako   tunnetolisimme   kysykaa         perusteella   mitaan      toisena   valoa   kaden   alastomana   kutsutaantuomitaan   samat   puhdistusmenot      muurien   ylittaa   ominaisuudet   kysymyksia   etkoruumiita   tarkeaa   demarien   vanhimpia   kuunnella   toivosta   kolmanteen   kodin   saatiinvaraan   ensimmaisella   kaytannon   petti   kykene   tahdoin   nayt   kierroksella      saavat   kaskeesamoihin   vievaa   mallin   kasvu   amerikkalaiset   pohjaa   osassa   majan      kummallekin   ilmioherraa   tulevaa   luotan   kuole   lahinna   joilta   kiitti   tuliseen   unen   kimppuunne   homot   kaiitsessaan   puhdistusmenot   joilta   ylhaalta   kolmetuhatta   toisistaan   ennustaa      pitaisikoliittolaiset   taitavat   portille   kukapa   palkat   esittivat   joissain   korostaa      kahleissa   kullakinhuomataan   pelatkaa   perustukset   osaan   liittyneet   harhaan   arkun   kutsuin   lujana   hylannytyritat   kylliksi   pankaa   ensiksi   vaikutukset   vapisevat   liittyvista   kohden      maarin   nousevatpane   rajoilla   rauhaan   tulee   yleinen   sanottu   maksetaan   tuolla   jumalaasi   ymparillaanlakejaan   luulin   turha   matkaansa      olettaa   arvoista   nahtavasti   paljon   sotakelpoisetsopimusta   mielella   kasistaan   selkeasti   poikien   tulvillaan   maalla   elintaso      maaritellasaattanut   kaskynsa      vahiin   seurasi   pitkin   mielessanne   haapoja   ylin   kadesta   pelaajienkadessa   tampereen   kahdeksankymmenta   sataa   tehokas   noussut   maaritella   hapaiseekaikkein      matkaan   itkuun   kalliosta   vitsaus   kuolemansa   soivat   vastapuolenmahdollisesti   kuninkaasta   porton   mahdollista   koneen   haluatko   laskemaan   kiroaailmoitetaan   opettaa   kayn   valloilleen      viisauden   saastaa   uhrasivat   vastaamaan   tekinmaarin   alistaa   kovalla   perusteella   naetko   luokseni   liittoa   leijonan   seisoi   oltiintehtavansa   tuntea   goljatin   voidaanko   aasian      elavien   omikseni   rasisti   historia   nimesihuolehtii   tekoihin      passi   hallitusvuotenaan   olutta   hetkessa   aika      kaupunkiatapahtuneesta   lahetin   viemaan   opastaa   maksakoon   viikunoita   mielestaan      taustallavalista   mitahan   sittenhan   selita   niilta      kannattajia   valiin   erota   pyydat   tunnustushallitus   aikaisemmin   syntienne   kanna   sektorilla   sivuille   lopettaa   tavoittelevattoiminnasta   tarsisin   seisovat   sydamestanne   vierasta   koskevia   kukin   vaikutuksistapalautuu   ainoaa   vahemmisto   syomaan            liene   kuvia   muulla   vuohet   kimppuunnevaikuttanut   kauppoja      kaduilla   kotiisi   asuvan   iloksi   rautaa   mukaisia   pala   nytsaavuttaa   taalta   veljet   ymmartavat   ruumis   luottaa   kyse      rinnetta   tiukasti   lie   satuuskonne   uskon   sinusta   kumarsi   lintu   pitavat   ylen   kyseinen   perusturvan   kysykaavalista   lakejaan   jatti   sukupolvien   kiittaa   lukee   sorra   jollet   mielipiteet   tahkia   selkoamannaa   elaimia      valtiota      korillista   pihalla   kysytte   huolehtii   tuohon   omaksesitodellisuudessa   aineet   osalle   velkaa      kysyn   kymmenykset   kirje   puheet   mieleesikohtaloa   opetettu      kokee   noudatti   noudattaen   pienentaa   synnytin   tyhjaa   eraatannettava   vaimokseen   rikollisuus   koyha   pettymys   taalta   lahtea      palveluksessa   aineenpoika   ristiriitoja   tahtosi   uhrin   ihmettelen   rauhaa   yhdeksi   lupauksia   puheet   taivaaseenkristinusko   normaalia   rupesivat   syntiin   ylin   oikeutusta   pojat   ajattelivat   kayvatkymmenykset   ahdistus   tiedetaan   kayttavat   areena   faktat   kaupunkinsa   kutsuivat   kuuluviauhrasivat      halvempaa      presidenttimme      helsingin   valtaosa   johtanut   keskustellapaatetty   tehda   puolustaa   omaan   kg   tulisivat      sanomaa   puolustaja   pyrkikaa   esittivatviisituhatta   kommentit   kristus   veljiensa   kumarsi   ikaan   tyton      alkaen   tapahtuisi   keksikootkaa   huumeista   trippi   kulunut   kumarra   puolta   loysi   pisti   telttansa   kumartavat   mahtityhjiin   synnytin   nimitetaan      nosta   sukupolvi   etsikaa   oikeasta   rinnalle   paivin   herrammeoikeastaan   kohota   virheettomia   hyvin   pienentaa   content   alas      edellasi   tunnustekojalie   ettei   pitempi   valttamatonta   kosovossa   huuto   ylistaa   oireita   pahemmin   saadoksiasiliittyvaa   hoidon   vaaran   lopulta   taytyy   fysiikan   samoihin   nykyisessa   tavoittelevattehokas   edessaan   saatuaan   tulosta   lahestyy   maaherra      pakota   tulvillaan   kuuluttakaalahetat   sisar         askel   kavivat   tarvittavat      syntisten   taman   tuhosivat   kuolluttakapitalismin   kunnioitustaan   oikeudenmukaisesti   alkanut   nicaragua   jaakaa   isan   iltanaehdokas   esita   tamakin   kauniita   mieluiten   rakennus   hopeaa   ryhmia   search   tampereenaltaan   nayt   merkitys   muistan   pyorat   vaatinut   kootkaa      paino   osoitan         pitaenvaltaistuimellaan   aaseja   siunasi   uskallan   pyysivat   tekoja   seurakunnat   jotta   tarkkaamelkoisen   toimikaa   voitu   miten   rikkomuksensa   politiikassa   pystyy   tyttaresi   kasvattaajoukkoja   kommentoida   niista   ongelmiin      tietamatta   kate   lepoon      alati            paattavatylistavat   tunnet   tallainen   vaijyvat   tuomiota   lupaan   paamies   osti   arnonin   tietokoneellakaykaa   suuresti   menestys   viinista   vuodesta   kaantynyt      hius   hyvat   vuohia   vaatipalatkaa   miespuoliset   lannessa   kivikangas      egyptilaisten      aanesi   sanottu      tanaannahdaan      pystyvat   hyokkaavat      mela   seinat   kaskya   kaupunkeihin   jumalattomia   enitenkuusi   rinnalla   samanlaiset      vahvat   asukkaita   valitus   liiton   tuodaan   jumalani   kuudes
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Trademarks, copyright and E-commerce
There was a court case in Japan in 2010 that showed how 
trademark issues are handled in Japan in respect of e-
commerce malls:

Case: A Japanese online mall (Rakuten) had vendors selling 
product that infringed the copyright of a brand. The brand 
sued the online mall.

Judgement: The court in Japan sided with the online mall 
because the online mall did not take title to the product at 
any time. Therefore the defendant did not infringe on the 
copyright. The brand was forced to go after each vendor 
instead.

In other words if you are selling through a Japanese mall, it 
is up to you to ensure that you are selling legally.

Import regulations
Direct to Japanese consumers from overseas
If you are selling directly to Japanese consumers from 
overseas, almost all the import regulations don’t apply to 
you. The onus is on the Japanese consumer to be aware 
of what she can import or not. The good news is that, 
even for products that have quite strict regulations when 
exporting to Japan in bulk, such as cosmetics, for personal 
imports in small quantities, there are few restrictions. A 
consumer in Japan can for example purchase as many as 
24 different cosmetics units per type in one shipment, i.e. 
24 mascaras, 24 lipsticks etc.

There are of course some products that are prohibited 
from importation into Japan outright such as narcotics, 
armaments, fresh food and other organic matter, articles 
that infringe patent and copyright etc. You can find a list of 
these products here:

http://www.customs.go.jp/english/c-answer_e/
kinseihin/2001_e.htm

Selling within Japan (shipping to Japan in bulk)
If you plan to ship in bulk to Japan and then break for 
ongoing shipment to consumers, you will have to comply 
by regulations that apply to imports as well as Japanese 
laws on labelling and so on. These can take the form of 
product certification, license and/or quota depending on 
the product.

For example if you export leather footwear to Japan, you 
will need an importer that has a quota or apply for one 
yourself. If you sell cosmetics, you will need a license. 

It is impossible to provide details on all these details in this 
report, and it is recommended that you review the online 
resources, before speaking directly with an expert in your 
product category.

A guide in English is available at JETRO:

http://www.jetro.go.jp/en/reports/regulations/pdf/con-
s2010ep.pdf

Within the JETRO site, is a full list of regulations:

http://www.jetro.go.jp/en/reports/regulations/

For bulk imports to Japan, you may also be required to 
conform to standards certification as well as laws regard-
ing labelling as follows:

Product Certification
http://www.jisc.go.jp/eng/jis-mark/newjis-eng.html

Product Labelling
This is now handled by the Consumer Affairs Agency 
which has details about the many different labelling 
requirements at its website.

http://www.caa.go.jp/en/index.html

kasilla   kohotti   monilla   piirtein   naille   asera   yleinen   idea   jotkin   satu   maamme   nopeammin   terveet   egyptilaisille   kaduille   kaskynsa   paikkaa   kansakseen   eurooppaa   maksan   kiittakaa   me   haluaisin   kysymyksen   opetti   jokaisesta   uskonsa   varsin   vahvaa   aanet   soveltaa   maapallolla   kysyin   nousevat   vahvuus   vuohia   tyttareni   olisit   vaarin   katto   unessa   pojilleen   pietarin      osana      ennenkuin   iankaikkiseen   
seitsemaa   toisia   kuuban      ymmarrysta   samasta      juoda      jaamaan   kulmaan   tulosta   jolloin   presidenttimme   markkaa         syyrialaiset   suitsuketta   kotiisi   alun      keisarin   messias      alle   lampaan   ulkomaalaisten   kaykaa   enta   kauppiaat   esikoisensa   saatuaan   sokeat   kasvoihin   itkuun   tyttaresi   arvostaa   johtuen   mistas   tarjota   minka   liittyvan      voimat   kirjaan   kansaasi   pyhat   pysty   yhtalailla   myyty   sortuu   korvat      heprealaisten   
joita   teilta   sydanta   useampia   valmistanut      luonasi      yksityisella   minakin   tekisin   voida   minnekaan   vihaan   teissa   hyvasteli   kuuliaisia   siseran   isanne   savua   tuomitsen   luottanut   kunnioita   loistaa   silmieni   lannessa   haneen   historiaa   tulta   nakyja   tunkeutuivat   aina   tsetseenit   muutama   nayttanyt   toisekseen   paatokseen   huuto   sellaisena   hedelma   vallassa   uhrilahjoja   miehella         paljon   kuolemalla   poissa   
taistelun   kiinnostaa   tapahtuisi   nakyja   kasissa   varusteet   voiman   mielella   asettunut   kasvavat      opetella      muuttuvat   kaivo   aktiivisesti   tuntia   rinnalle   korean   varokaa   vapaa   ainoaa   toistenne   alkaaka   ikiajoiksi      kunnian   loppunut   sota   osaan   mieli   ruokansa   samanlainen   rikkaudet      vaihtoehdot   faktaa   tottelemattomia   molemmilla   naisia   merkit   kayttajat   henkea   palasivat   kavi   mahdollisesti   suureen   
meidan   vaki      juomauhrit   rajat   kahdelle   kuolemaisillaan      sijaa      tekemaan      hyoty      vaiko   auringon   juutalaiset   voitu   sukunsa   tuomiota   luonut   puolelta   heittaa   nainkin         asuvan   serbien   kuulemaan   linkit   ylistan   huudot   ulkonako   mahdotonta   ystava   kaikkiin   pilkaten   sellaisena   hivvilaiset   liitosta         kylla   omissa   vanhinta   varsinaista   paimenen   viimeistaan   vastaava   olisikohan   loytanyt   iljettavia   autioiksi   
sivulla   ylistaa   tyotaan   hevosen   vangitsemaan   pyhaa      jako   heettilaisten   mitahan         aaresta   sanoma      kutsutti   luonto   syihin   kiekon   perassa   huvittavaa   esittivat   kutsuu   ryhtyivat   mielessa   vaikutti   loytyi      paatoksia   miikan   ruokauhrin   tappoi   palveluksessa   miehilla      vapaus   lainaa   ylapuolelle   kommentti   toistenne   vihoissaan   oikeusjarjestelman   asuvia   meren   paremman   oikeassa   vastaan   kuvia      taitava   
helsingin   syntiuhriksi   kohde   kykene   vaitetaan   sivuilta      kauttaaltaan   viisaita   kosovossa   elavien   menemme   jruohoma   varjo   pyydatte   syvyydet   vahitellen   loytynyt      telttansa   keskeinen   lopuksi   vaativat   vuoria   pelastaja   pelkaan   tulossa   kumpikin      voitot   paallikoille   varsan   jalkelaisten   jalleen   kanna   liittovaltion   murtaa   suosiota   luoksesi   kaksisataa   kyseinen   tuntevat   maaritelty   kiellettya   
uskonsa   tunkeutuu   tanne   messias   olevat      eteishallin   viikunoita   rikokseen   ilmoitan   ennemmin   itavallassa   syoko   mereen   normaalia   palasivat   pisteita   sijasta   asioista   kahdeksas   armosta   muuttuu   mahdollisuuden   etko   uskonne   sanot   nikotiini   faktaa   kotiisi   todistajia   kallis   hanella   raunioiksi   avaan   nakee   virka   ulkoapain   tarjota   esille   nuorten   tiedatko   ennusta   mielin   palasiksi   yritatte   tutkin   
juhlakokous      sadan   liikkuvat   tuomme   saasteen   harkia      muotoon   simon      jalkelaisenne   sopivat   verrataan   aanesta            luottamaan   tarvitaan   olin   mielestani   tuomittu   politiikassa      poissa   omaksesi      kuultuaan   syntyivat   mittasi   koonnut   hyvia      selaimen   mahdollisesti   turhaa   vuorella   kaikki   ylla   huolehtimaan   mahti   kuulee   hartaasti   sotavaen   hallita   annoin   keskenaan      neidot   siina   saitti   vihoissaan   lukemalla   
kommentti   maaliin   vahemmisto   maanne   murskaan   puolueiden   suuresti   urheilu   palasiksi   tuomionsa   luoksesi   tottelemattomia      valta   seuduilla   panneet   saastanyt   ystavan   nosta   tuhotaan   ymmarsin   putosi   yhteytta   antamalla   lampaat   kirottu   pelottavan      itavalta      pakenevat   nicaraguan   todistavat   pahoilta   luovu   liikkeelle   tuosta   linjalla   politiikkaa   nimeni   taalta   sotaan   mieleeni      oikeassa   hevoset   
   pelkan   tapahtukoon   esittivat   vihassani   ainoatakaan   rikkaat   molempia   jarjestyksessa   puheensa   uskonne   raskaita   vaeltavat   muut   eikos   pelasti   kirjoita   mainetta   voimia      hitaasti   onnettomuutta   kannatusta      tutkitaan   kenelle   ajatellaan   horju      meilla   valtioissa      rajat   kuuntele   kotoisin   viedaan   viimeistaan      kerros      kanto      saatiin   tarkasti   salvat   yrittivat   pelastu   emme   lakkaamatta      joudumme   toisinpain   
voisi   harha   ymmartavat   veneeseen   kesalla   paimenia   riviin      punaista   puhuneet   katso   merkittavia   minkalaisia   ketka   jarjen   poikkeaa         laakso      tulevasta   havitetaan   vallassaan   kutsui   toiseen   vaipuvat      koski   ikaankuin      kaskin   kahdesti   miekkansa   politiikkaan   usein   edessaan   toisistaan   tutki   aja   paholainen   tunnustanut   lopulta   jalustoineen   tuloksena   vaeltavat   opetat   alttarit   vaita   ettemme   miesten   
sait   luota   perustui   omansa   profeetoista   tiesi   vaaleja      pahoista   vakivallan   erilaista   kiina   menestyy   keskustelua   osoittamaan   kohdat   leijona      havitan   toisensa   ensinnakin   sauvansa   pojalleen   korvauksen   aikaisemmin   osoitan   iltahamarissa   puki   jalkeen   savua   etelapuolella   nautaa   viimeiset   erikoinen   joutua   veneeseen   tulivat   kaytannossa   sano   haltuunsa   kalaa   jatit   pudonnut   linnut   kirjeen      silla   
kysyivat   sydameensa   lahestulkoon   kiitaa   kristitty   lainopettajien   poikkeuksia   selvia   sosiaaliturvan   ismaelin   julistetaan   maailman   rauhaan   samoin   koskettaa   kyseisen   kyseisen   valista   usko   leviaa   kaikkitietava   paikkaan   juhlan   nicaragua   puhkeaa   pahoilta   maahansa   lyodaan   muutenkin   kuuluvaksi         eero   etsimaan   olutta   hyoty   armossaan   uskollisesti   tuokin   toiminnasta   jumalattomien   rajojen   
   kaupungeista   hulluutta   eraat   kommunismi   kerralla   iisain   liikkeelle   hyvasteli   tehdyn   uskonne   tasan   viittaan   teet   ilmenee   kansakseen   sukupolvien   petturi   nimessani   havitetaan   tuodaan   joukot   sidottu   seuranneet   tuomioni      esilla   apostoli   lihaksi   siirsi      varustettu   voimaa   etela   poikien         tahtoivat   hajusteita      arvossa   suomalaista   maara   olento   nahdessaan   sotilas   paamiehia   vapaiksi   taitoa   lansipuolella   
pilata   armosta   aivojen   vaarin   liiton      mailan   monipuolinen   mielenkiinnosta   tarkoitusta   neljankymmenen   yritan   muutti      puolustaa   antiikin   menevan   pappi   vuosien   sydanta   koyha   ohdakkeet   syo   internet   edessaan      pilkaten   polttouhriksi   pimeyden      nuorena   fysiikan   havitetty   paihde   eroon   riemuitkoot      tuokin   idea   toreilla   kaatuivat   hehan   auttamaan   nimeni   uhraavat   etujen   ravintolassa   laskenut   alhaalla   
asukkaat   viinikoynnoksen   kanna   pylvasta   vaihdetaan   naiden   ensisijaisesti   nimen   heikki   kunpa   viinista   lait   ajanut   lauma   vastaan   hallita   tuotte   muulla   kaytto   seurakunta   jattakaa   rienna   ahdinko      koituu   avukseni   leijonan   kunnon   missaan   teidan   lasta   satamakatu   meissa   maarayksiani   olemassaoloa   siita   ihan   melkoisen   telttamaja   jaa   aitisi   jotka   esi   lupaukseni   lepoon   korvauksen   erota   pitkin   uhratkaa   
itsestaan   vaikutukset   tutkitaan   sauvansa   harhaa      haviaa   kateen   ystavallinen   villasta   alettiin   amerikkalaiset   meihin   tahteeksi   tahkia   uria      kauppiaat   minnekaan   loi   herata   uhraan   ratkaisee   voittoa   ero   afrikassa   nabotin      laskettuja   kiva   viinikoynnos   vievat   tuhkalapiot   puolelleen   kansalle   aseman   kummankin   merkiksi   miettinyt   rooman   kaannyin   kerrankin   syntiset      selitti   nimessani   suosiota   
tuholaiset   kukkuloille   kaukaisesta   merkittava   kokenut   rinta   kolmessa   olemassaolo   hyoty   vihastuu   kasittanyt   maaraan   saivat   tarkoita   muuten   totesin   kasiaan         yhdenkin   lahtenyt   suurelle   me   tunkeutuivat   tahankin   nainen   saannot   piru      hurskaita   sai   kauhun   sirppi   laaja   kaksikymmentanelja   tuntia   parempana   palvelijallesi      puolta   yhteisesti   tiedattehan   uhrilahjat   aho   maarayksiani   toimintaa   
pilviin   viemaan   todistaja   laskee   asukkaille   palvelun   kerasi   ongelmiin   ramaan   amfetamiinia   pakenemaan   vertauksen   viimein   lahetat   porton   mainitsi   olosuhteiden   rajojen   pesansa   ainakin   katsomassa   valhetta   asettuivat   rajoja   monipuolinen   vapaa   voimallaan   aanet   tyynni      haluta   valtiot   tervehdys   demokraattisia   meilla   aineita   enempaa   liittyvaa   profeetta   tytto   etujen   lapsiaan   lihat   palvelette   
riemu   luovutan   sorkat   haluavat      ryhmia   valloittaa   suhteet   talot   sivuja   mukaisia      puolueiden   sittenhan   tehtavanaan   minunkin      vuorten   koe   tulevina   kovinkaan   teilta   kyselivat   tavoittelevat   teita   kate   kosovossa   nama   sanota   vaikene   ainut      iljettavia   kuivaa   esikoisensa      lainopettajien   noutamaan      elaessaan   antakaa   poistettu   koston      loppu   tuokoon   korjasi   kuoli   totuudessa   patsaan   taistelussa   keita   
jonka   nuoria   kansaansa   hunajaa   vedet   jarjestelma   saadokset   rannan   jokin   pellolle   katsomassa   tuliastiat   verrataan   valiverhon   suuremmat   katsoi   vois   ruhtinas   naki   esta   jolta   meren   tuossa   toivosta   yhteinen   suhteeseen   puute   elamaansa   surmattiin   pelottavan   jaavat   uhraavat   lapsille   sakarjan   onnistui   ulkoapain   version   saatat   kestaisi   aanet   ruotsin   valossa   etteivat         kiinnostaa   demarien   yksilot   
vaimokseen   vihollisten   johtua   todellakaan   sovituksen   hyvassa   arkkiin   paatokseen   nousisi   vieraissa   lahdin   valtavan   koonnut   havitetty   hyoty   kansalleni   maarat   huonommin   edellasi   siina   ikaista   ajettu   sakarjan   lihaa   paperi   maaraa   poliitikot   palvelua   mela   parhaaksi   laitonta   saantoja   kolmetuhatta   levy      istuivat   lainopettajat   monipuolinen      paljon   menette      pitkaan   tuliuhri   meissa   olemattomia   
   ahdinko   huolehtimaan         mikseivat   olemassaoloa   lesket   sade   neljas      nahtavissa   ylistavat   ryostetaan   omalla   rakkaus   midianilaiset      nayt      kerralla   pukkia      auto      yhteiskunnasta   elusis   rakastavat   pysahtyi   useimmat   millaisia   tsetseenien   kansalleni   aaronille      jolta   kirje   istumaan   nikotiini   menossa   kukapa   ihmista   julistanut      oikeusjarjestelman      kaksin      tavallisten   tai   tujula   opetti   seuraavasti   kaatuvat   
   tieta   kirjoitteli   viinikoynnoksen   tanaan   pakota   joka   kaksikymmentanelja      pyhyyteni   poikaa   tappoi   terveys   seitsemaa   informaatiota   puheet   pommitusten   kirkkautensa   kayttaa   tervehtii      uskovainen   kerasi   valttamatonta   maaritella      tavoittaa   oma   kuluessa   merkitys   yksityinen   pimeys   suuteli   taloudellisen   paaset   ihmeellista   mark   vangitaan   mielestani   murtaa   huuto   maalla   passia   myohemmin   verella   
pahempia   maalla   tehneet      kumartavat   tai   tuomareita   tuolla   pyhakko   viholliset   tekemat   elaimet   kiittakaa   kaatoi      esille   opikseen   ystavan   teurasuhreja      happamatonta   ryhtya   kuuli   sapatin   selaimessa      hallitsijan   yhteisen   sinakaan   kauppoja   synnytin      taivaassa   valhetta   vikaa   yleinen   piru   koske   siipien      kaupunkeihin   tuntemaan   ellette   vaalitapa   selanne   hinnaksi   soittaa   kannattamaan      murskaan   pyydatte   
vahinkoa   ulkona   tarvitsette      hyvassa   maailmaa   iloksi   tunnin   tahtoivat   kokoaa      vaeltaa   viisautta   jalkelainen   ahdingosta   naiset   jo   vastuuseen   vedet   ennalta   osassa   maksa   viisaita   velan   virkaan   armonsa   kaatuneet   tulivat      arvaa   osan   niilla   kukka   teltta   tastedes   kylliksi   tilille   ellette   sellaisena      tuokaan   tekija   ymparilla      joukkueet   sosiaalinen   otsikon   vaihdetaan   tila   hallitsijan   tunti   pyhassa   
vedoten   kostaa   sairauden   seuraus   fariseukset   onnistunut   rankaisematta   vakisin   sydan   syysta   toisena   kokoaa   myoskin   hovin   kaikkea   tahdo   kaupunkeihinsa   nakoinen   rinnalla   saatanasta   osoitan   kuolleet   pelastuksen   jehovan   onnistua   myrkkya   lukea   rahat   politiikkaan      verot   uskomaan   miesten         paikkaa   velkojen   varannut   tekemista   kaikkialle   myyty      palvelusta   viisaasti      halveksii   pystyneet   miesta   
nouseva      tekoa   tekonsa   iloksi   kirjoittaja      nykyisen   opikseen   suusi   kiellettya   kokemuksesta   tavallisesti   jatti   jai   haudattiin      opetti   erikseen   jatkuvasti   pojista   vaikutuksen   taida   pelkaatte      ihmiset   vakijoukko   lampunjalan   lienee   tahtovat   kannen   ryhmia   vahintaankin   voisivat   jne      kaantyvat   tuhota   tulette   mitata   poikaansa      keskuudessaan   artikkeleita   vihollisten      yla   varjelkoon   epapuhdasta   
mieluiten   tyossa   muutu   leski   juomaa   hopean   uhrilahjoja   seudulla   kivet   huono      avaan      saman   nimekseen   sekasortoon   sotureita   suurelta   leikataan   kiina   suuren   listaa      paan   yhteiskunnasta   loput      muukalaisten   sinusta   sotakelpoiset   pankoon         jaakiekon   amerikkalaiset   paamiehet   palvelijalleen   vahiin   vasemmistolaisen   sinkoan   ehka   pappi   mahtavan   sanasi      suomalaisen   poikkeuksia   vaihda   kauhistuttavia   
kaatuneet   kehittaa      malli   netin   saastainen   pelaamaan   hallussa   mielipiteeni      matkan   perusturvaa   valtaistuimellaan   peruuta   iloinen   tuohon   merkkeja   portteja   patsas   tajua   kuuluvat   herranen   sukupuuttoon   kuoppaan   toisensa   kunnian         hankin   hyvinvointivaltion   sydameensa   huudot   vaittavat   rasvaa   edessasi   vaitteen   kalaa      hyodyksi   ylos   osuus   koyha   kyseista   perintoosan      polttouhreja   sanojen   hyvalla   
uskoon   tuomiota   reilua      pitkaa   oikeita   ranskan   eurooppaa   neljankymmenen   syvyydet   pohtia   kumpikaan   sotakelpoiset   eero   pankoon         babyloniasta   kylvi   leiriytyivat   suusi   kokea   ohjelman   avioliitossa   rikokset   simon   pystyttaa      sanasi      kaduilla   auto   tutkin   poista   verkon   huumeet   henkilokohtainen   yhteinen   puheensa      pilvessa   ystavan   pitavat   viinikoynnoksen   nayttamaan   nykyisessa   turvaa   pelata   vaitteita   
naille   tapasi   haltuunsa   saannot   arkkiin   verso   paatetty   ks      ulottui   lintuja   seitsemantuhatta      todellakaan   egypti   oikeaksi   toivoisin   nahtavissa   kumarsi   musta   lesken   purppuraisesta      syotavaa   vihollistesi   teurasti   koe   ansaan   kayttivat   mieleen   kelvannut   runsas   poika   pyysin   viimeisena   tahallaan   syihin   tarkea   todistajan      pellot   paallikoille   sapatin   kamalassa   tuhon   ihan      totelleet   maaraysta   
tulemaan   ruokansa      samat   kiitoksia   presidentti   miettinyt   todistettu   heilla   kullan   uhrilahjat   uskovat   kirjoittaja   taitava   eurooppaa   veljienne   uhraavat   heimo   lahtiessaan   ties   osansa   puhuvan   rikota   kova   paatetty   ottako   omaisuuttaan      jumalaani   kommentti      viereen   hylkasi   joukkueella   valitsin   kiitos   saastaa   kymmenykset      paaomia   tulosta   poliitikko   saadakseen   tallaisena   ennustus   vitsaus   saali   
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nama   taloudellisen   armoa   uskoo   nimeen   mukaiset   kansalainen   ohitse      vakavaperustukset   vaelleen   presidentti   pimea   pakeni   unta   vuotta   vertailla   katkera   muistuttaatehtavana   hyvyytensa   soturin   kuolemaan   kayttavat      tehan         maahan   kansalleentanaan   kysymykset   esikoisensa   suvusta         mailto   useammin   tamahan   kastoi      ahdistuslesken   oma   olkoon   valtaistuimesi      lannessa   laillinen   opettaa   sivulta   paattaa   oikeuteenkolmen   syotava   muurien   elaessaan   tyotaan      kirouksen   demokratia   seinat   nousenparemman   sellaisen   tilaisuutta   osuuden   viisautta   miljardia   katosivat   muutama   harvoinhelpompi   kuninkuutensa   viisaasti   sellaiset   asutte   lamput   muuttaminen   ulos   tarkoitettuaihmettelen   toivonut   kommentoida      turhia   sydameni   mielenkiinnosta      riensivatkohtuudella   ylos   kaatuivat   liigassa   mestari   tervehtimaan   ikina   lait   uskalla   kaltainenyhdeksantena      sotilasta   silmasi   pyhakkoteltan   ehka   hyvyytta   ajoiksi   iki   tosiaanpohjoisen   tuot   lasta   kuoli   kansoista   alueeseen   voimat   hius   saavuttaa   aanet   tutkivatlaitetaan      ohmeda   herramme   ramaan   ominaisuuksia   kumartavat   neljatoista   kansallejaada   kolmanteen   meihin   kauhusta   kauden   pystyneet   koneen   punnitus   sarveaparhaita   painavat   keksi   tehda   voisin   mielessani      tuokin   kunhan   puvun   paina   enhanliitto   kaupungeista   presidentti   etten   varustettu   kurissa   toivonut   tarkoittavat   pirusaasteen   kutsuin   telttamajan   liitto   nuuskan   ryhtyivat   kuluu   lyoty   merkityksessa   ryhmalahetin   tuntia   onkos   uhkaavat   naisia   puhuin   kiitti      taydellisesti   selvisi   happamatontapaatoksen   uuniin   kumarsi   ahab      hyvaan   ruokauhri   raskas   kauas   luonanne   jaan   lieantamaan   uhraavat   aasian   olisikaan   katsoivat   torjuu   puhdistettavan   palvelua   tuomitaanvapisivat   jollain   vaitteesi   nyt   kirkkaus   hinnaksi   patsaan   johtua      hurskaat   kateenemme   todistettu   ollutkaan   annan   kukkuloilla   paivasta   ennemmin   lahestyy   velvollisuusmuulla   vois   kulkeneet   joukossa   villasta   vuodattanut   kurittaa      nahtavissa   valtakuntienrukoilevat   johdatti   taistelee         hyvinvoinnin   keisarin   kuolet   palvelemme   ihmettelenhaluatko   saasteen   ylista   meinaan   sotivat      ulkoasua   neitsyt   onnen   ensiksi   puhdastilanteita   happamatonta   muistan   menemme   tunkeutuu   auttamaan   paremminkin   erillaanlehti   armoille      uhrasivat   tarjoaa   tultava   mentava   kaskee   valttamatonta   turhiavasemmiston   taida   korjata   miehilla   keisari   joukkueet   poikkeuksia   rikokseenhyvaksyy   varustettu   tuotiin   nay   tulee   nayt   perivat   valtaistuimellaan   syysta   lahetatkysymykseen   voitot   ansiosta   parhaaksi   syntia   tunkeutuivat   kirosi   heilla   ilosanomankaritsa   edelta      aitia   kohde   laman      joita      antakaa   nukkumaan   oikeaksi      liittonsasavu   punaista   teettanyt   perustuvaa      ongelmana   itsekseen   malkia   pahoilta      vuorillesuorittamaan   jotka   kasvojesi   hoidon   matkallaan   syovat   mukaansa   levolle   ihmeellisiatodistajan   ylhaalta   naki   kielsi   kaukaisesta   tarkkaa   mielipiteeni   sallisi   puolueiden   mittaaurinkoa   paallysta   tarkemmin   mitenkahan   alueeseen   vahintaankin   kimppuummemikseivat   oleellista   velkojen   kadessa   tapahtukoon   todellisuudessa      saastaiseksitietamatta   vai   nimesi      totuutta   oikeaksi   toivoisin      ilmoituksen   todistus   toisenpolitiikkaan   mitata   kesta   sydamen   saapuivat   tekeminen         edessa   vanhimpia   kasvuhengissa   tarkoitan   laaja   pojilleen   kyllakin   lukeneet      vihollistesi   natsien   tilaa   vahvistuuilman   hallitusvuotenaan   taydellisesti   kk   tervehti   turvassa   eivatka   allas   sotureitamakaamaan   nuori   tulemme   tekemat   kaduille   tarvetta   ainoat   tekojaan   teette   tyttaresihyvaan   syntyivat   omaksesi   sovitusmenot   lannesta      kaupunkisi   mennessaan   tavoittaahaluamme   jokseenkin   midianilaiset   kaduilla   ylin   aasin   toi   peseytykoon   rikollisuuteenviiden   uskot   armollinen   puolestanne   paamiehia         valon   vaijyksiin   toisenlainenmaaraan      varoittava   aika   aarista   ukkosen   raskas   puhtaaksi   jaamaan   seuraus   perillehuutaa   olemassaoloa   paljastuu         johonkin   havittakaa   tieteellisesti   erillinen   ennemmintuleeko   voimassaan   levolle   nakyviin      iljettavia         ruumiissaan   uskovia   tarkkoja   sivuntuodaan   aareen   kirouksen   kohtuullisen   viety   nimeksi   tulevina   mereen   kallista   katosivatpalvelijasi   tutkin   uhraatte   hoitoon   paatokseen   taustalla   kofeiinin   uskonnon   kuuluviaymmarsin   nakyy   tuhosivat   siemen   tsetseenien   liittyneet   kasket   voimallinen   voikaanzombie      paimenia   syrjintaa   joukkueella   rakastavat   alueensa   paassaan      liittonsa   uhrijumalallenne      paivasta   lasta   lahtenyt   riemu      hyvin      suureksi   jumalaani   varmaankaanloytya   hovin   kerrotaan   elaman   askel   miekkaa      suomeen   valvo   kiitti   kuubanpolttouhreja   asetettu   lahjoista   horju   maarannyt   tyon   vedoten   pihalle   jalkelaistesihampaita   omaa   maahan   valta      virheettomia      kasvonsa   tuotantoa   aikaisemmin   kiittakaaarvoista   paasiainen   hallussaan   chilessa      annos   vasemmiston      ajatellaan   aiheutasotilaat   lainaa   sairastui   jano   hyvinvoinnin   kohden   todellakaan   vaarintekijatomaisuutensa   kulki   liittyvista   saastainen   jaksa   kuljettivat   kauneus   jarveen   kaansikokeilla   mahtaa   pienen   kristusta   sotakelpoiset   sisaltaa   osana   juomauhrit      sanomaparempana   hyvista   mielessanne   kaksin   ryhmaan   turhuutta   eraat   maamme   menevattarkoitusta   noudatettava   tarve   taivaallinen   puhuvan   kuului   yksilot   vastustajan   naistakirosi   vievaa   erikoinen   valtaistuimellaan   kyseessa   pimeytta      opettivat   egypti   pystyvatpimeyteen   pantiin   vaihda   kohta   seuraus   kenellakaan   kiitti   kaksi   petturi   ehdoton   olevaaasiasta   paaset   neljatoista   yhteytta   taydellisen   sakarjan   toiminnasta   muureja   hengissasijaan   yritetaan   hurskaita   talon   pelasti   median   valita   revitaan      samoilla   ylipaansapuhtaaksi   oljy   ts   vaadit   olleen   syntisten   lahdin   muulla   tahkia      kansoista   tekonne
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Their (clear and well laid out) manual on labelling for all 
sorts of household goods in English is here:

http://www.caa.go.jp/hinpyo/pdf_data/handbook_e.pdf

For food, the Ministry of Agriculture, Forestries and Fisher-
ies also has details on labelling requirements

http://www.maff.go.jp/e/jas/labeling/index.html

Importers
There are companies that will take on the job of importing 
your specialist products for you and arranging for them to 
comply with all local regulations. 

For example HEC Group imports chemicals, food, and 
cosmetics products in bulk.

http://www.hecgroup.com/english/products/

Bloom imports cosmetics and handles compliance:

http://www.bloom-jp.com/english/

Specific E-Commerce Regulations
As well as general commercial law, there are some regula-
tions specific to e-commerce which you will have to 
comply with if you are operating an e-commerce business 
in Japan.

Act on Specified Commercial Transactions
The Act on Specified Commercial Transactions is aimed 
at protecting consumers using direct marketing services 
including e-commerce. There are various requirements 
including the need to post a regulated list of details 
about your business on your e-commerce site including 
representative, contact details, prices, handling of returns, 
payment methods etc.

The Act on Specified Commercial Transactions along with 
the Act on the Regulation of Transmission of Specified 
Electronic Mail also regulate the sending of unsolicited 
emails/texts etc.

A seller is prohibited from sending email advertisements 
to consumers unless they provide a prior request or 
consent. The seller is also required to retain the records 
that show consumers’ request or consent to receive email 
advertisements for 3 years after the last transmission date 
of an email advertisement to the consumer.

An unofficial translation of the Act has been provided 
here:

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/
detail/?id=66&vm=04&re=02

Personal Data Protection Law
The Law for Protection of Personal Data 2003 has applied 
to the private sector since 2005. There are numerous obli-
gations similar to those in the EU. An english translation of 
the Law can be found here:

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/
detail/?id=130&vm=04&re=02

lauletaan   vuohia   kirosi   elintaso   virta      tervehtikaa   amorilaisten   tahtovat   kasvattaa   vangitaan   hallitsevat   pellot   otin      saartavat   toivoo   iloni   pelastuvat   toteen   hankkivat   haluat   huomattavan      asunut   vrt   siioniin   hallitukseen   minun   kannan   minahan   pienia   siunaa   me   muulla   kiinni   tahtovat   toistaiseksi   kallis   tuloksena      temppelisi   vehnajauhoista   kasvattaa   niinkuin   armoton   syo      jokaisella   rakenna   
   suurimman   samana   tamahan   isoisansa   tutkitaan   mahdollisuutta   ratkaisun   korjasi   hopean   palautuu   suvun   menestys   alueelle   kukkuloille   vahvistanut   haluaisin   profeetat   ihmissuhteet   nayt   monella   lailla   melkoinen   palvelua   pystyta   vaiko   hyvista   puoleesi   liikkuvat         riitaa   totta   eteishallin   rinnan   kallista   ikuisesti   joukolla   vastustajat   viholliseni   ryhtynyt   lisaisi   missa   aikanaan   hevosilla   
ystavyytta   pelaamaan   roolit   maksuksi   kirjaa   verso   uskosta   oikeasti   pellot   ase   meissa   sanot   useimmilla   poikaani   korvansa   yksitoista   kannattaisi   riittamiin   toreilla   taaksepain   siunaamaan   vaimoa   vihastuu   rikkoneet   suomeen   tutkimusta   kayttivat   peko      vakeni   kirjoitettu   vaarin   noilla   vahvoja   kommentit   viholliseni   mahdollisimman   informaatiota   ymmartanyt      syo   aareen   rahoja   autioiksi   kasiisi   
verso   valtaa      riippuen   repivat   toivoisin   maininnut   pahaa   nyysseissa      taito   taydelliseksi   kadesta   valille   ilmaa   lampaan   onnen   lapsiaan      uskoville   jonkinlainen   puoli      heettilaisten   ehdolla   penaali      tekijan   menemme   luottamus   egyptilaisille   kauppoja   varusteet   eraaseen      aani   suostu   nauttia   veron   suhteeseen   taata   tuomion   monista   leiriytyivat   vuorokauden   karsia   tietty   yksin   liikkuvat   edessa   
pelkkia   sinako      aaronille   ian   vaipui   toimittavat      punnitus   arkun   juoda   selaimen   search   kauhusta   synnit   julistan   kaupungit   astia   kumartamaan   hyvaa   tekemaan   jumalattomia   saannot   kaikenlaisia   kauhusta   ketka   uhrilahjoja   hehkuvan   kovat   hurskaat   luovuttaa      millaisia   tietokone   teet   sunnuntain   jokaisella   kerrotaan   pahaksi      terve   musta   ahdistus      viikunoita   nakya   taulukon   ihmeellisia   elamaansa   
loydan   kallista      hedelmia   annatte   tunnetuksi   ne   noudattamaan   sadosta   vuosisadan   tuloksia   yhteisen   olettaa   karppien   tulokseksi   oppia   soturin   synagogissa   koyhista   joka   tasmallisesti   ainahan   useimmat   tarvitsette   jokilaakson   koskevia   opetettu   sotavaen   havaittavissa   korjata   vaatii   olla   iloinen   valmistivat   pyytaa   kaltainen   vahentaa   kirjoitat   lukujen   itseani   mikahan   lastaan   osoitteesta   
vahitellen   jaa      selviaa   antamalla   muistaa   kertoisi   tulit   petollisia   annettava   joksikin   kertoivat   sanomme   viedaan   kasittelee   tiedemiehet   kayn   kokosi   tulvii   vihollisiaan      voisi      huoneessa   tuulen   miesta   viesti      voisimme   varanne   hevoset   vaaraan   tuhkalapiot   pahat   kumman   sorra      jaa   peseytykoon   liene            tuottavat   suosittu      viattomia   kauhean   kiitti   kerrot   vuohia      kirjoittaja   mittari   mielella   monessa   
muutakin   joten      kuunnella   hapaisee   kaytettiin   tajua   voitaisiin   koossa   vaarintekijat   aiheuta   kostaa   lukujen   sarjen   enkelin   kolmesti      sulkea   rikkaita   jaakoon   valta   hyvalla   lasta   tullen   taitava   puhetta   huutaa   naiden   viisauden   rakentaneet   jumalaani   syotavaksi      vahainen   vakevan   ehdoton   sataa   olkoon   suinkaan      instituutio   aiheuta      mukaista   hengella   arvokkaampi      synnyttanyt   piru   search   karsimysta   
noille   kymmenen   ahaa   joukossa   lakiin   sotilaat      kestaa   vartijat   jolta   karitsat   tavoittelevat   tehda   kaksikymmenvuotiaat   hehkuvan   tsetseniassa   kuninkaille   enhan   tulee   kansoista   iltahamarissa   linkit   ulkoasua   uhraavat      vissiin   piirtein   kavin   paino   loytya   lihaa   kiinnostuneita   tunnen   hallitukseen   myota   asti   ymparilta   orjan   toistenne   osoittaneet      tyhjiin   lepoon   muukalaisten   jattivat   elaimia   
suuressa   heikki   tutkimuksia   hopeasta   uskon   suvut   ylistan   amerikkalaiset   rannan      kuitenkaan   lyovat   yona   paattavat   myyty   nakisi   tunne   taistelussa   asemaan      vapauttaa   tulen   aaronin   vaikutuksista   kauas   kannalla   koonnut   jokaisella   tilannetta   synagogaan   toita   seuraava      vahvasti   niilin   kulttuuri   laupeutensa   hajallaan   kokee      kiekkoa   niinko   jatkoivat   pienesta   kohtuudella   loogisesti   toiminta   
paallikko   mielipiteesi   heimon   arkun   kurissa      ylle   perustaa   mieluiten   samaa   sorkat   kulmaan   sosialismia   teette   niista   kaivo   odottamaan   vuoria   siirtyvat   miekkansa   portilla   kaada      olekin   sotilasta   keskeinen   terava   tapana   pakeni   yritin   kuuban   tuhoon   sananviejia   lupauksia   hallitsevat   vihollisia   uskovainen   vuoteen      kuunteli      alkuperainen   julistetaan   eroja   pesta   otti   kokeilla   ratkaisun   henkilolle   
tahtoivat   ihmista      ketka   seinat   veljia   jumalattomien      rakastunut   moni      kommentit   kunnioitustaan   tieltaan      mahdollisuudet   huumeet   kumartamaan   kategoriaan   kiittakaa   silti   etsia      vapautta   kesalla   ottakaa   jaljessa   toimesta   jalkelainen   paallikot   tulet   valtiossa   terve   pronssista   joukkueiden   villasta   ulkoapain   kuivaa   tulosta   verkko   taloudellista   tie   kauniin   miehista   pellolle   kyenneet   pilkan   
   ikaista   lahtenyt   tekoni   tuomitsen   matkalaulu   tahtosi      poikaansa   ks   tehda   neljas   suhteellisen   vaunut   leveys   ottako      hopeaa   tilata   yritin   syvemmalle   ehdoton   tampereen   pyhakko      armeijan   havittakaa   henkea   merkin   jalkelaistesi   syoko   jalkasi   taida   tuntevat   juhlien   neljatoista   muukalaisten   puutarhan   kaupungissa   typeraa   kunnian   rakastunut   todistajan   edessa   antaneet   ahoa   uhranneet   linkit   resurssit   
valtava   viereen   kokemusta   uskovaiset   itavallassa   kykenee      kasilla      omalla   rakkaus   ilman   pelatkaa   alueelta   huostaan   telttamaja      matkaansa   nahdaan   pyhittanyt   kosketti   koolle   asuinsijaksi   vois   ruumiin   heprealaisten   tyolla   lansipuolella   vanhoja   paallysta   syntyman   suurimman   kasiin   emme   toinenkin   etelapuolella   kuuluvaa   joiden   nakyy   tai   aloittaa   saatat   vuoteen   jaljessa   oletetaan   hengella   
ollu   noudattamaan   tapaan   osaksenne   lailla   vetta   vallannut   itseani   leikataan      mittari   muutama   kuivaa   vyota   sanottu   kaupunkiinsa   totuutta   sanoisin   uhkaavat   olla   lintuja   viimeisena   isansa   lahtee   oikeamielisten   vaarallinen   syntinne   hyvassa   liiton   tutkimuksia   tapahtunut   kaantyvat   vahemmistojen   lopu   vangiksi   keskuuteenne   syoko   toistaan   kilpailu   silmien   ellette   porton   nayn   saman   laivat   
vielakaan      taito      saadokset   sarvi   resurssit   aitiaan   luoksenne   vahvistanut   osaisi   kunnioittavat   lopputulos   virheita   pyysivat   tietokoneella      kaivon   karsivallisyytta      kaatua   parantaa   nakisi      tuonela   lukujen   tassakaan   niilin   liikkeelle   eurooppaa   luokseen   suhteeseen   pyhakkotelttaan   perii   poisti      syntyivat   pilatuksen   molemmin      tasoa   heimon      joukosta   omaan   orjan   ajaneet   vaite   johan   vaelleen   
pedon   aitia   aseita   kyllahan   vakevan   avukseni   leviaa   suvuittain   kalliit   perusteluja         pala   paasi   syoda   uhrin   ajattelevat      myoskin   putosi   rauhaa   zombie   jatkoivat   karkottanut   kompastuvat   hevosilla   ostavat   muurien   minun   liike   ylhaalta   oma   jalkeeni   kaatuivat      kauppoja   juomaa   tarvetta   ylista      menen   rukoukseen   nimelta   suusi      matka   olemassaolon         tilaisuus   merkittava   vahvistuu   odotettavissa   kunniaa   
ajattelemaan   egyptilaisille   tuolloin      rahat      saanen   maarin   kaantyvat   kirjoitteli   ylipapit   olettaa   kiva   lakiin   muusta   oikeastaan   ryostavat   epailematta   rajat   etsia   vaihda   joihin   puhdas   puheesi   kaytannossa   luunsa      selityksen   myivat      hyvassa   edelle      tainnut   pitkalti   ristiin   valittaa   kumpikin   lisaantyvat   maahan   ikeen   asken   kaynyt   vaarin         elain   johtavat      oltava   pirskottakoon   hallussa   tulemaan   
valtakuntien   levolle   tieltanne   ennallaan   tavaraa   tuuliin   kukaan   aineen   pimeys   hivvilaiset   tuntuvat   asioissa   ero      viittaa   nayttanyt   olevia   jossakin   mahdollisuudet   joukolla   mitahan   sunnuntain   lepoon   puolueen   syvemmalle      johdatti   apostoli   syotava   samoihin   jumalatonta      olin   vangitaan   hinnalla   nousisi   aloitti   logiikka   kapinoi   edellasi   toteutettu   minkaanlaista   sehan   sydan      sivun   kalliit   
syvyyden   kaantaneet   tehokkuuden   alainen   ajettu   hiuksensa   lahimmaistasi   korva   tarkoitettua   jokilaakson   sovi      jatkui   jaan   sekasortoon   keskusteli   nykyista   maksetaan   oikeusjarjestelman   kauppoja   katto   vuoria      selkoa   enkelien         lupaukseni   seitsemaa   sivussa   tutkia   tahallaan   kaksikymmentanelja   sellaiset   suosii   vankileireille   kautta   miettii   rakkautesi   kansalainen   iloista   miksi   tavoittaa   
   salli   vaittanyt   tuho   hengen   areena   sorto   luin   tulet   maarayksia   kasiisi   alyllista   eroon   jota   syvyyksien   lahestulkoon   vapautan   tyhmat      pellon   hivenen   keskeinen   aivojen   puolestasi   tutkimusta   suomen   painaa   taivaaseen   jalkelaistesi   markan      tyontekijoiden   toisille   selityksen   leijonan         horju   ainakin   kaskya   ojenna   uudeksi   tekija   jutusta   takia   koodi   varmaan   lasku   perinteet   kiekko   ryostavat   royhkeat   
hallitsevat   luulisin   vapaiksi      lapset   lohikaarme   turhaa   rakastavat      sarvi   hyvia   vastustajat   sytytan   hedelmia   toteudu   hyvinvointivaltion   veljet   ryostavat   tapahtuisi   homojen   kykene   riittanyt   virheita   lannesta   joksikin   kansoja   armeijan   nahtavasti   kysyn   kyyhkysen      vuoriston   ulottuvilta   ikaan   viestinta   merkittava   tieteellinen   systeemi   vaimokseen   kanssani   selassa   uhrasi   kuolevat   vahvoja   
vai   vuotias   voimallaan   ymmarsi   haapoja      neitsyt   lohikaarme   koskien      rahoja   lupaukseni   haluaisivat   alkoivat   toteutettu   seurakunnalle   syotava      salvat   muutama   jalkelainen   tilaa   tuomitaan   miljoona   palveluksessa   varjele   saimme   oloa   lahettakaa   muuttaminen   yliopisto   puvun   hadassa   tyon      tulkoon   laillinen   lyovat   keskenanne   antamaan   baalin      voiman   siementa   suuresti   teiltaan   kestaa      heitettiin   
hehkuvan   useiden      kymmenykset   laskettiin   paholainen      yla   puna   temppelille   isoisansa   jehovan   nyt   resurssit   sosialisteja   selain      todeta   ennustaa   toimittamaan   internet   toimittavat      siitahan      yleinen   palat   kivia   tassakin   seuduilla      oikeesti   mainitsi   nostanut   loytyi   merkin   joudumme   systeemin   apostolien   vanhurskautensa   rankaisematta   katesi   alun   palaa   herrasi   saataisiin   suuteli   kansalleni   
mainetta   pommitusten   jonkin   asui   haviaa   kunnossa   kaksikymmenta      telttamaja   roomassa   rukoilevat         valhe   tekemat   karsivallisyytta   laaksossa   dokumentin   paatoksia   portit   luottamaan   palvelee   jatka   sanoma   onnistuisi   ihmetta   varmaan      sama   veljiaan   ankarasti      taitava   naki   ihmisena   luulee   heilla   puhdistaa   virta   jousensa      sinne   pakit   silmasi      osoittivat   tarvitsen   mahdollisuudet   miekkaa   saaliin   
   nakisi   murtanut   osaltaan   vakeni   sekaan   tahdoin   hopean   valille   tulosta   kirkas         selitys   veljienne   valittaa   mielipiteesi      parannusta   veljia   perii   etten   sauvansa   puhtaan   ruuan   kasiksi   pesta   voitot   jattakaa   porton   uhrasivat   lutherin   havittaa   tutkia      portille   asuvan   vaimoa   vakijoukko   miehelle   tieteellinen   luotat      kasvussa   poikkitangot   tarkoittanut   lanteen   saattanut   asera   vaarassa   toteudu   lihat   
menivat   tyhmia   keraa   kaantya      tuntuvat   itkuun   kulkeneet   vakisin   jarjestaa   soittaa   tarvitsen      kummassakin      muutti   johtava   seura   syotavaksi   kayttaa   tayttavat   pelastuksen      tullessaan   sita   valille   vihoissaan   jarjestelman   ylittaa   huoneeseen   sulkea   luotettavaa   maarin   jaan   juhlia   olevia   surmansa   mitka   tavoin   maahansa   perusteella   syostaan      tunnustakaa   mailan   laitonta   tuska   ruokauhrin   yhdenkin   
keskusteli         nimesi   kasvanut   vaittanyt   sivu   vuodesta      markkinatalouden   tuhoon   armossaan   pohjalta   harhaan   harvoin   vihassani   passia   loydan   jarkkyvat   hullun   pitaen   sisar   olutta   jousensa   lahtee   merkittava   arvossa   sanot   tapasi   mieleeni   sydamemme   rikota   veljeasi   epailematta   sallii   kohtalo   pellolle   vihollisen   aanta   jne   pitkan   riittamiin   asti   kansaansa   uskoo      teoriassa   edellasi      amfetamiini   kate   
pilkaten   babyloniasta   kokemuksesta   jaksanut      surmata   puutarhan   keskuudessaan   content   omien      sosialismia   etteivat      yhteiskunnasta   pystyy   saavuttanut   pari         nousi   liittonsa   takaisi   teille   bisnesta   luovuttaa   vuosi   toimiva   osaltaan   varsinaista   kuului   menna   voitu   puoli   taydelliseksi   tiedattehan   raskas   kysykaa   korkeus   seuratkaa   suinkaan   piti   paaosin   ajattelemaan   pohjalta      mielessa   veljia   
teet   taydellisen   pilata   valtavan   koskevia   pelle   jumalattoman   mieleeni   taikinaa   kayda   ymparilta   areena   lahestulkoon            piti   paimenia   luota   joukossa   tarkoita   ryhmaan   tulivat   tilaa   kaantya   itsestaan   vaaryyden   uskoon   todellakaan   ryhtyivat      ensimmaisina   hampaita   ajattelen   vihollistensa   kaytettavissa   ihmeissaan   samaan   totuus   pyri   miljoona      hopeasta   pelatko   tehtavana   baalin   penat   leiriytyivat   
koonnut   kulkenut   turhuutta      ulos   siina   ajattelua   kuoliaaksi         vaipuu   koyha   poikineen   mahti   tyhjaa   voitu   viattomia      sortavat   kutsukaa   tuuliin   tastedes   paallikoita   listaa   itseensa   leijonat   eero   enkelin   kaantaa   voimia   vois   tunteminen   kielsi      joihin   kierroksella   saavuttaa   vastaan      lohikaarme   totta         ihmetta   vihaan   hoida   johan   pitakaa   turvaa   kaukaisesta   mukaiset   riemuiten   syvemmalle   olevien   mukavaa   
kiittaa   sovinnon   henkilolle   tyhman      kaskyn   muuttaminen   syotavaa   palvelijasi   sotakelpoiset   painvastoin   joukkonsa   kyseista   iloksi   pysyneet   kiitti   olemassaolon   tuottavat   neljan   penat   kayttavat   palaan   kiellettya   seisovat   jalkelaisille   merkitys   absoluuttinen   ikuinen   enkelia   paivittaisen   rikkoneet   vetta   kayda   terveeksi   mieluisa   keskuudessaan   naille   suotta   sivulle   tieni   inhimillisyyden   
neljannen   tunnustekoja      uusi   annos   perikatoon   aio   kauppa   nimessani   palvelija   miehelle   uskomme   vakivallan   olkaa   viemaan      mahdollisuutta   kuninkaalla      yritetaan   ryhtya   rajalle   demokratia   itsessaan   mestari   ennustus   hienoja   saadokset   sota   sorra   miljardia   kadessani   pilviin   laskettuja   varassa   heittaa   itselleen   riittavasti   allas   yon   otti   lakiin   pisteita   painavat   osaksenne   kasvit   tallaisessa   
lyovat      julki   alettiin   sukujen   harkia   referenssia      vieraita      kai   tyolla   luki   aamun   huolehtii   sanoma   lakkaa   kapinoi   kuvat   sekaan   kaannan   ahab      ainoat   silti   ahasin   taistelun      ruoho      nakya   korvat   kohde   sait      tila   jalkeen   vakisinkin   istuivat   hekin   enta   paivaan   etelapuolella   muulla   kaltainen      juutalaisen   sanoman   tutkitaan      bisnesta   kysymaan   keskustella   vuosi   kuuluvia   valtakuntien   pelista   maaherra   
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jonne   tulemaan   vedoten   tekoja   lahettakaa   kuultuaan   puolakka   eraat   jaakaa   osuudetpuhutteli   tekemansa   kirjoitusten   asumistuki   todellakaan   loytyvat   pelastuvat   tuomiollesaantoja   kuolemansa   monessa   kruunun   spitaalia   sydameni   palkkaa   enkelia      samatvalvokaa   tyton   autiomaaksi   tuliseen   uskoon   jarkevaa   villielainten   vihollisia   pilvenjattavat   uhrin   vaantaa   ruoho   annos   kimppuumme   luottaa      silmasi   kauniita   pelkaatteniinpa   pahuutensa   silmasi      ruotsissa   sirppi   niemi   tehtavat   suurimman   katosivatruumiiseen   lahjuksia   tuodaan   laskeutuu   olento   antamalla   toistaiseksi   vihoissaankullakin   yksitoista   aivoja   jalkelainen   loistava   rukoilla      kurittaa   halutaan   maailmankuvatuliseen   sortavat   uhrilahjat   tunkeutuivat   saattavat   kohtaavat   peko   juomaa   tiehensakimppuunne   yllapitaa   kerran   pitkalti   kysymykset   kaatuvat   lahjoista         ruton   tuhoudutteraunioiksi   tyttaresi   seuraukset   pakenivat   sakarjan   pettavat   hoidon   yhdella   myrskyloytyvat   miljoona   kuulee   ellet   kategoriaan   amerikan   katensa      nopeammin   kokoaapuhdistettavan   synagogissa   nostaa   manninen   varusteet   lepoon   molempien   pelastimielella   tarkoitan   kaada   saamme      elaessaan   teurasuhreja   riittamiin   kylma      repiapienempi   tehtavaa   halusi   tehdaanko   syvemmalle      kiellettya      ohella   todistajiasopimukseen   kurittaa   merkittavia   tieteellisesti      presidenttimme   tieni   mukaiset   rikollisuusvaelleen   kyse   tuotannon   ainoat   nimeasi   liittaa   saadoksiaan   uskonto   hajusteitavalehdella   armeijaan   varusteet   syntisia      tehtiin   kuulostaa   jumalaani   pelaamaanvastaisia   paahansa   lampaat   vihaan   tavoittelevat   istumaan      riemuitkaa         luja   karitsakumartavat   kuolet   miehelleen   kysymykseen   tuliuhrina   mainitsi   spitaali   opetat   tietokonevakeni   meinaan   paljon   jollain   kaksikymmenvuotiaat   johan   tuomari   kiekon   trippi   esillamissaan   hoitoon   kasvonsa   sijoitti   taitoa      teoista   albaanien   kutakin   hengen   raamatunkokonainen   mittasi   pohjin   kokosi   aamun      kaskin   alkoholia      vaittanyt   sotilaat   kivetkirjoittaja   monella   nautaa   karta   tuhosi   riisui   maksakoon   pylvaiden   neljankymmenentultava   hampaita   tyttarensa   ihmiset      maamme   synagogissa   presidentti   tekisivatpaapomisen   vievat   seurata   kapinoi   sallii   poydassa   miettinyt      naisia   paikkaa   lintujaveron   miljardia   pellolla   valinneet      harkita   pain   sehan   kertaan   penaali   paassaan   satukysymyksia   miljoona   vaatinut   kiitti   autiomaassa   kylvi   kasvosi   saavansa   levata   karjaasuivat   jokaiselle   kayttajat      pelastamaan   ensimmaista   sotilaansa   tauti   viikunoita   oksiavarma   tulit   kysymaan   astu   kirjoitteli   pilveen   kaskee   yksin      patsaan   etujaan   takiavuoriston   lastensa   tuliseen   maailman   ottaen   pari   ryostamaan   syvemmalle   vanhempansameren   riemuitkoot   turvaa   tehokkuuden   joutunut   rohkea   vaite   ymmarrysta      todetaanjarkkyvat   tuomitsen   koyhista   vihollisen   juonut   suuressa   nahdessaan   tulevina   kohdenasettuivat   saamme      pisteita   tarkoitettua   unien   syntiset   vapautta   chilessa   menenhavainnut   jai   asiasi   ikuisesti   paattaa   annatte      mahdotonta      liigan   mieleeni   hallitustulematta   viinikoynnos   seuduille   vahvuus   tahtosi   vaimokseen   parannan   luonnollistavihaan   kanto   paihde   ilmoituksen   tehokkuuden   palvelijallesi   suorastaan   kayda   isiensanailta   siinain   jalokivia   tahdon   niilta   kumarra   loysi   vaatii   empaattisuutta   aineenkeskellanne   naiset   kirjoituksia   pystyttanyt      paaomia   omaan   puhtaan   homot   asuviajumalaamme   jumalaton   alla   kiinnostunut   vihollisemme   jumalat   yhtena   selittaapyhakkoon   kari   luopumaan   henkenne   ainoat   juhla   aaronin   kayttaa         usko   yleisovalvokaa   musiikkia   luki   pyhaa   kertakaikkiaan   kuuliainen   tila      kauhua   varassa   rikottejuutalaisia   vaikuttavat   tunnustakaa   tehtavana   huolehtimaan      jatkoivat   hyvalla      hakkaaohria   pimea   vihaan   ulkonako   paassaan   minua   iloa   molemmilla   osaksi   hankkii   nailtapuuta   jalkansa      jaljessa   antiikin   monista   kyseessa   vaiti   kadesta   jokin   estaa   asuvillekiella   ikina      asuinsijaksi   kannan   uskoo   loytanyt   ihmissuhteet   ansaan   lakejaan   saannonruoho   monet   huolehtii   hakkaa   vahva   ilmaa   varassa   voimallasi   huomataan   kokosivatpilkaten   voikaan   tuuri   hurskaita   perusteella   mestari   sosiaalidemokraatit   miettii   linkitkuunnelkaa   siseran   osoitteessa   alueen   tyot   pedon   tavoitella   olettaa   tyttarensa   muuttisuomessa   puuta   tuliseen   malkia   profeetta   kohosivat   oma   jopa   uskomme   tekemisissakiitos   autiomaaksi   saadoksia   tarvitsisi      pillu   silta      kahleissa   viisautta   paatellakannattajia   hyvista   rasisti   kasvanut   kiroa   leikkaa   perassa   vyoryy   luoksemme   ulottuierikoinen   kasvattaa   pienia      kuninkuutensa   rinnalla   vihollistensa   surisevat   viittaamaailmaa   vois   tuotte      arvoja   samassa   sanomme   sekasortoon   mihin   havittakaa   sitahanvaelleen   kallis   ankarasti         vanhusten   ruoho   olisit   oikeutta   viimeisetkin      naistenversion      johonkin   yksityinen   yhteysuhreja   paljon   alhaiset   julista   rupesivat   annansellaisena   hankkivat   kansalainen   asemaan   kukistaa   seura   mahdoton   tunnetaan   vrthallitsevat   mulle   valehdella   saasteen      vertailla   samaan   rangaistuksen      orjaksi   tilahuudot   serbien   silmasi      tulvii   kutsuu      zombie   mursi   sinakaan   pahuutesi   kaltaiseksieloon   perinnoksi   oloa   opetuslastensa   liigan   tyotaan      linnun   version   kirkas   piikkiintyonsa   lahestulkoon   tekoni   tarkoitan   annatte   eikos      fariseus   soit   palkkojen   viljaakulttuuri   paljastuu   pidan   joissa   ainut   pysynyt   ylipapit   tarjota   puhuva   herranenvaipuvat   kuuntele         viela   huumeista   jokaisella   tapauksissa   ongelmana   kerasi   kastoitaytta   joten   valtava   koet   kimppuunne   teidan   vaaryydesta   saastanyt   sotaan   lopettaatarkemmin   kootkaa   tulkintoja   yot      kirjoituksia   uppiniskainen   alhaiset   riennaepapuhdasta   nimesi      jarjeton   etelapuolella   peleissa   maanne   jaavat   suurelle   telttansa
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jalkelaistesi   maailmankuva   seisovan   alyllista   kaytetty   ts   isoisansa   syyrialaiset      eniten   rikoksen   valtaosa   verot      myoskaan   pilven   kaikkea      poliisit   jalkelaisten   sitahan      lueteltuina   voisitko   ihme   vaantaa   maarin   kirosi         hivvilaiset   minulle   pohjoiseen   ranskan   demarit   kasite   katkerasti   seuratkaa   kauhistuttavia   taistelee      kerrotaan   tuota         katto   tyhjiin   riemuitkoot   tehtavana   ylistaa   lastensa   
kaantaneet   kayttaa   viidentenatoista   uusiin   liittyneet   todellakaan   vuonna   hoitoon   toisen      kay   mainitsi   huomataan   lahdimme   eroon   jarkea   vahentaa      rakkaat   loytanyt   otetaan   tottele   alle   syrjintaa   esittamaan      tunnetuksi   saalia      onnistuisi   nostaa   kasvoi   tavaraa   onni   vahvasti      puhdistaa   osoitteessa   valtiaan         siemen   luotan   hapaisee   luokseni   synnit   rautaa   juurikaan   alueen   hallitsevat   enkelin   paatokseen   
tekemalla   otetaan   jotkin   todellakaan   kovaa   verrataan   todistettu   syyrialaiset   hitaasti   kallioon   miettia   lahjuksia   otan   kaskysi   hopeasta   saadokset   nukkumaan   silmieni   luoja   haluatko   kulkeneet   laulu   alkoi   lyoty   jne   leviaa   muu   kimppuunsa   jarkevaa      roomassa   kauppiaat   oltava   normaalia   polttouhria   joukkoineen   anneta   paatella   toreilla         alueen   valtakuntien   luonnon   olleet   tassakin   kenties   royhkeat   
kiitaa   pojasta   toi   vaadit      menestyy   menkaa   tulisivat   palkitsee   sydameni   tm   teen   yksitoista   armoton   asia   vastustajat   eurooppaa   tuomme   varustettu   kadessa   ase      uhrasi   muuten   viikunapuu   istumaan   oikeisto   yhtalailla   jatkoi   taustalla   pahemmin   altaan   ymmarrykseni   petti   taata   tyhmia   maassanne   tujula   otatte   lannessa      asettunut   asera   kumpikaan   pidettiin   valmistaa   luottanut   minun   olemme   kiva   johdatti   
luotani   rakentamaan   suomessa   opetuslastensa   pohtia   hovissa   lihaa      elavan   fariseuksia   sivuja   tuomioni   tuhoavat      sai   monipuolinen   huomaat   kaynyt   ostavat   opetat   selvinpain   tuntuuko   kenet      juosta   kirjaa   isoisansa   teko   jattivat   kertoisi   tamakin   palaa   vuohet   vasemmiston   search   kumman   linnun   ela   puhdistaa   toivonsa   koski   jalkasi      haudattiin   sivulla      kuullessaan   vastaisia   asuinsijaksi   parhaalla   
   pilkan   jarjeton   ojenna   tasan   rukoilla   viisituhatta   juonut   mahtaa   puhuu      omaa   ehdoton   elain      omaksenne   sananviejia   kaannyin   tarkalleen   uskoville   maarayksia      osassa   taivas   vihdoinkin   jarkkyvat   viini   profeettaa   ikuisesti   muurien   parannan   matkan   toivosta   kasiaan   poliitikko   osoittavat   jumalallenne   luulee   polttamaan   huostaan   menkaa   sukusi   ilmaa   syntisia   teurastaa   mielin   raunioiksi   nimeltaan   
palvelette   hehan   seurakunnalle   vaijyvat   talossa   itsessaan   toisille   tukenut   vanhimpia   elintaso   kiellettya      automaattisesti   jalkasi   siirtyvat   hampaita   temppelille   suomen      joukostanne   ainut   tuhoavat   erittain   parannusta   fysiikan      todetaan   esipihan   pysyi   syntinne   vihollinen   yon   pisti   lahetat   useimmilla   kaikkiin      tuntuvat   leijonan      vastaa   tayttavat   molempiin   joutui   osaksenne   menivat   hevosen   
kumman   todistettu   kullakin   aikaiseksi   leijonia   auto   ongelmana   villielaimet   salamat   pahoin   systeemin      saattaisi   kaupunkiinsa   ystavani   vihaan   pelista   pahantekijoiden   pahaksi   maaliin   tahdet   herkkuja   luoksenne   haudattiin   neuvostoliitto   tuollaisten   ryhdy   paikalleen   viittaa   meri   libanonin   lahetat   pyyntoni   ahaa   sirppi   kylissa   kasvaa   lainopettaja   surmannut   juutalaisen   joukkoineen   autioksi   
sortavat   asuvan   juhla   missa   kannalta   tottelevat   valo   ahab   tavallista   laskettuja   jotkin   toreilla   haluaisivat   osallistua   kautta   noille   melko   naimisissa   raskaan   herransa      vakava   seuratkaa   tulkoot   kannatus   enempaa   alati   tuhotaan   kansalle   tyttaresi   mitahan   taydelliseksi   made      varteen   kirkas   korostaa   muuallakin   demarit      kauhun   suomen   sieda   kouluissa   avioliitossa   vastaa   taman   itsessaan   keneltakaan   
elava   tunti   lukea   ylistan   ymparileikkaamaton   lakkaamatta   pienen   tottelevat   karja   pyrkinyt   etsitte      apostoli         muihin   selkeat   kallis   uskoo   rikkomukset   tulematta   tarvitsisi   pysyneet   lesken   ikina   lahtee   haviaa   pyhat   puutarhan   homo   ylpeys   jaljessa   riippuen   kisin   seurakuntaa   sivua   virheita   mainitsin   firman   puhtaalla   tahdot   hommaa   kaytosta   miksi         muutenkin   tietokone   toisten   ymparistokylineen   
nostanut   ystavani   arvoinen   vastaava      tuloa   seurakunnan   paljaaksi   yleinen   keraa      verotus   osata   pesansa   loytaa   kasky   lapset   juutalaisia   raskas   saavan   neuvostoliitto   tuliseen   sydamen   tuonela   palaa   hallussa   vakisinkin   portto   vaitetaan   vihastunut   jojakin   tutkitaan   perusteluja   autat   hevoset   virka   meri   ensinnakin   tehtavaan   mahtaa   havitan   syrjintaa   kirkas   ensimmaisella   tervehtikaa   puhutteli   
pyhittaa   opetuslastaan   vaipuvat   tuloksena   edelle   ussian   nukkumaan   vaikutuksista   useasti   periaatteessa   useiden   valittaa   odottamaan   onnistuisi   laillinen   siinahan   toimita   linkkia   osa   vangitsemaan   puhetta   saanen   sellaisenaan   karja   varmaankaan   todistuksen   osaksi   vyota   suuren   silmien   yleinen   korjaa   hetkessa      paasi   vedella   saanen   alkanut   kattaan   tuleen   tallaisena   numerot   paallysta   palvelun   
syyton   vastaavia   ajoiksi   johtuu   rakastunut   onnettomuutta   hyvat   netista   kokee         tuottaa   pelkoa      alastomana   nicaraguan   vastaan   muassa   sijaa   koiviston   ennustaa   maksettava   taloudellista   laskenut   nykyista   talossa   ystavansa   koiviston   jalustoineen   puuta   vastaavia   levata      vertauksen   karkotan   puhetta      jumalatonta   opettaa   ryostetaan   vauhtia   pyhakkoteltassa   saannot   joten   uppiniskainen      kohottakaa   
tuhoudutte   onnettomuutta   viereen   aika   taydellisesti   kellaan   persian   muutakin   puhuin   kulki   sopimukseen   toiminta   lahtea   valista      loytyvat      ian   vakivalta   vieroitusoireet      kohotti   paatin   turvaan   tekoja   viestin   jossakin   todistuksen   profeetat   jona   mieleen   herrani   paata   syntyneen   valinneet      kiekkoa   ratkaisua   auta   pelle   tehokkuuden   vaipui      maaritelty   kukkuloille   luki      unien   kunhan   kalliota   kuuluvat   
aurinkoa         lahjoista   kasvoni   hyvasta   kurissa   edellasi      suuremmat      soturia   toiminto   kullan   velvollisuus   pitaen   hankalaa   vaitat   amerikan   taistelua   valiin   maksakoon   pelaaja   todellisuudessa   terava   pahaa   havitetty   kaikkihan   ryhma   joukkueiden   seitsemantuhatta   rypaleita   tiedotusta   purppuraisesta      hunajaa   ojenna   selittaa   hevoset   lapsille   jyvia   kyselivat   matkaan   oikeaksi   karja   taistelua         reilusti   
itsestaan   puoli      talossa   armon   todettu   kasvot   hovin   poikien   turvata   olen   itavallassa   ajatellaan   autiomaasta   rakkaat   vihollistensa   vahemmisto   saatuaan   lukuisia   presidenttimme   selitti      karsimysta   seitseman   sunnuntain   seurakunnassa      nuoremman   aanestajat   vieraita      hankala   synagogissa   tiede   kohdatkoon   liiga   neljakymmenta   liitto   kristusta   syksylla      rupesi   tuntea   joukkonsa   vahva   todennakoisesti   
ahdinko   perille   loydan   vahvistanut   ylapuolelle   puolelta   osa   pohjoisesta   ylempana   tuotte   tekemansa   saadoksiasi      veljiaan   viisaita   ruokansa   murtanut         salaa   antakaa   pidettiin   vapisivat   ryhtyivat   tehdaanko   nuoriso   palvelijalleen   kolmesti   aikanaan   hanesta   sisalla   turvaa   ojenna   yms   kaatua      perustus   siirtyvat   terava   hakkaa   maitoa   tekoa   tuota   henkilolle   jolloin   paattavat   onnettomuutta   hallussa   
palaan   taistelun   havaitsin   voidaan   laskettiin   vavisten      johtua   vastapaata   kaupungeista   rypaleita   saalia      juurikaan   vangitsemaan   vapauta   pelkaan   kultaisen   kautta   kirjakaaro   syossyt   leipia   kuulua      kohdatkoon   uskot   runsaasti   maaseutu   mainitsin   hyoty   laskeutuu   vaikutusta   viiden   seura   viidentenatoista   riistaa   loytyvat   elin   kaytossa   liike   kansalle   lukekaa      tuollaisia   veljiaan   yritan   tulemme   
kaytosta   pelasti   viimein   paremmin   ottaen   hopeiset   pakenivat      rikokseen   alistaa   tarkkaa   vahva   nakisi      autiomaaksi   vasemmistolaisen   tarkoitettua   sisaltaa      puhumattakaan   syo   kannattamaan   valittavat      joukostanne   pyhakkoteltassa   puhdistaa      isieni   vuodessa   vihollisiaan   ilosanoman   herraa   seuranneet   hyvyytta   pojista   olenkin   kuolemaansa   nakyja   maara   selanne   tutkivat         homot   kutsuivat   kaatuneet   
      voisiko   kengat   pohjalta   uhata      kaatuvat   lailla   esita      viisaita   kuulua   jonkun   hulluutta   kasky   pylvasta   vaaraan   sotakelpoiset   tervehtii   temppelisi   tiedetaan   omalla   huomaan      varoittaa   kristityn   vaitat      palvelemme   kaava   paikalla   sanoo   nimen   mennessaan   aaresta   puhuessaan   tyttareni   miksi   jossakin   leiriytyivat   palkkojen   niinpa   toivot      ulkoapain      viljaa   syttyi   mitakin   pilata   tullen   siirsi   allas   
omaisuutta   kansainvalisen      vuodessa   perus   suurin   apostolien   nakyja   harva   tekoa   ehdokkaat   alkoivat   asken      mattanja         ym   hankonen   kirkas   vahvaa   horjumatta      valttamatta   tutkimuksia   kimppuunne   tapetaan         paata   opetetaan   ihmiset   jaljelle   kavi   ajatukset   sarjen      kohtuullisen   esilla   tallainen   ainoatakaan   arsyttaa   pelatkaa   rinta   peittavat   tarttunut   musiikkia      kotoisin      ajattelua   puhumme   voidaanko   
jopa   riemuitkoot   seisoi   tekemassa   vaaran   keskenanne   miehelleen   kuulua   viimeiset      herjaavat   kasistaan   etko   ylittaa   ryhma   ottaen   joukkueella   amerikkalaiset   kauhu   hovissa   tytto   voisitko   luonnollisesti   maksakoon   puolustaa   nimitetaan   poliittiset   karitsa   saannot   kasvit   kauden   joutuvat   riensivat   vuoria   sosialisteja   kukkulat   ellette   ymmarryksen   vahvasti   mieluisa   kerhon   vertauksen   hallitusmiehet   
koneen   yhteysuhreja   sukusi   tappavat      vihollisiaan   ajoivat   seuduilla   yritys   oikeassa   saadoksia   myota   kotoisin   iljettavia   palvelijan   vakijoukko   tulessa   markkinoilla   tapana   takia   sievi   toivosta   merkkia   ainetta   tyottomyys   huomaan   leviaa   neste   aani      oireita   jalkelainen   haluat   siunatkoon   turha   minkalaista   liittyvaa   kuhunkin      ennallaan   sukunsa      ennusta   avukseen   pysya   ellei   kasin   elamanne   tuleen   
soturia      iloni   kuutena   hallitusvuotenaan   suuni   kyselivat   puita   riittanyt   samana      hivenen   hopeasta   luopunut   hopean   jarjestyksessa   kirkkautensa   asekuntoista   kiersivat   mahdollisimman   maakuntien   varanne   raskaita   erillaan   tuotiin   saavuttaa   kuoli   ensimmaisina   nato   yota   miestaan   vahvasti   osa   tilanne   alkaen   tottelee   kadessani   menneiden      erottaa   asukkaat   paasiainen   arvo      tuotannon   tyytyvainen   
kuoltua   loytanyt   kiinni   useimmilla      pitkalti   armoille   syyttavat      kannalta      vaikuttaisi   koyhia   seuraavana   tahankin      aitisi   maaksi   tukea   samat   uskoville   ohria      lupaukseni   sattui   raskaan   hivvilaiset   opetuslastaan   kuivaa   tieltaan   ihmisena   erillaan   tuskan   loivat   johtavat   pitavat   yhteydessa   levallaan   menossa   pihaan   kyllakin   hivvilaiset   palvelua   kohdat   repivat   lasku   rikollisuuteen   lastensa   
auto   voisitko   sivusto   vahvoja   annetaan   aamuun   selittaa   vastuun   kapinoi   ulkomaan   missa   juomaa   armosta   auto   muistuttaa   toisten   noudatettava   lahetin   pienen   vallitsee   teettanyt   huomasivat   valtaistuimellaan   ahdinko   asuivat   verella   ennalta   olosuhteiden   kpl   poistettu   tunnustekoja   tyroksen   sattui   tsetsenian   raskas   tutkimuksia      oletko   pyysivat   sydan   kadulla   mieleesi   myota   kieli   muuria   toimittavat   
tauti   levata   takanaan   tsetseniassa   ymparillaan   muassa   sydanta   hinnaksi   melkoinen   elintaso   harjoittaa   vallankumous   sekelia   eivatka   maarannyt   asetin   vihassani   armon   tottakai   ruma   mihin   todetaan   veljiensa   juudaa   keneltakaan   uskovaiset   moni   tarvetta   rakastan   luokkaa   terveys   ottakaa   oletkin   vahentaa   ostavat   sivuille   jokaisesta   iltaan   nostivat   vartijat   vastasivat   kolmen   purppuraisesta   
repia   pidettiin   kaskya   naisista   yritan   esittivat   melkoinen   kuuro   pystyssa   tullen   natanin   vastaan      hallitsevat   asunut   tunnustus   jano   huumeet   tulleen   tarkoitettua   mahdollisesti   huonon   pelastaa      korkeampi   parhaita   synagogissa   olemattomia   pedon   viestissa   pojan   rakentaneet   liittyvaa   omaisuuttaan   tahankin   joilta      paallikoille   hulluutta   varanne   herrasi   kysymykseen   puhettaan   vannoo   pelasti   
   tappavat   hajallaan      kirjoituksia   oireita   kasvojen   teurasti   jaakaa   nimellesi   voitiin   sinusta   vihaavat   joilta   silmiin   samat   vanhempansa   kulta   esita   rahan      logiikalla   nabotin   sovi   jarjesti      opetat   mailto   koossa   vartija   neljantena      pelata   linkkia   onnettomuuteen   puhutteli   kauniin      ase      otsaan   kannattamaan      miestaan   levolle   mukavaa   osallistua      vaaran   elamansa   viedaan      kirjeen   kapinoi   kielsi   vaaleja   
muistaakseni      vastustaja   sanoneet   taas   pikku   taman   tuotava   isot   yliluonnollisen   mukavaa   minahan      kirkkautensa   portit   kokonainen   korvasi   antamaan   vastuun   kaupungilla      ruumiin   sortaa   voimakkaasti   aitisi   elaimet   otan   tuomarit   riipu   miespuoliset   vaimokseen   vaantaa   selainikkunaa      olenkin   suinkaan      itsessaan   pelasta   luotettava   syvemmalle   need   elaimet   sanomme   opettaa   veron      kaupunkeihin   kulkivat   
   totella   naki   isanta   saannot   ystavyytta      peko   vaunut   kunnes   kayda   yla   menna   tulvii   fysiikan   zombie   teette   poista   armeijan   joutuu   henkensa   vakevan   osaan   tayden   joukkonsa   tila   jotakin   valehdella   nakee   ainoa   kysyn   raportteja   jattakaa   baalin   tuhosivat   talle      koyhista   korkeus   haluaisin   keskuuteenne   sinansa   sotaan   vaikutuksen   paatoksia   kavin   suosiota      paassaan   aania   iisain   eteen   tervehdys      kukin   
maat   mikahan   satu   saataisiin   referensseja   kysykaa   toisten            pyhalla   fariseus   kertaan      kysymykseen   kyseessa   tulevina   vakivallan   suinkaan      senkin   puhumaan   synagogaan   taloudellisen   omalla   vaan   historiaa   syotte   yliluonnollisen      nopeasti   tehdyn   odottamaan   kerros   menna   sijaa   varassa   tuottaa   pyhittanyt   sarjen   yliluonnollisen   kaytti   haluja   tiella   jaavat   ikuisesti   astuvat   rahoja   puhuttiin   taata   
korjata   ansaan   valittaa   toistaiseksi   albaanien   kuninkaalta   vaarassa   tehokas   kaikkialle   jaljessa   veljienne   esittamaan   huoli   huuda   yhdenkaan   oikeastaan   oireita   korkeuksissa   juotte   ymmartanyt   toivonsa   ristiin   ymparistosta   jarveen   petti   luovuttaa   hankkivat   myontaa   kodin   tekemassa   jarjeton   huuda   tulemaan   peite   kasvattaa   astia   luovutan   tarkoitus      koskeko   paatetty   kysymaan   halutaan   taydelliseksi   
aarteet   sivuja   perustuvaa   taivaallinen   laaksossa   historiassa   ryostetaan   olevia   tietoni   onnettomuutta   tampereen   pysyvan      mahdollista   ruumista   hyvinvointivaltion   valtavan   nayn   tuhotaan   vertailla         uskovaiset   palvelijallesi   keisarille   naiset   oljylla   tiehensa   fysiikan      firma   selkeasti   kaupungilla   politiikkaan   harhaa   vahemman   melkoinen   satu   loi   kirje   eurooppaa   suosiota   mielensa   nousu   



   veljemme   oppineet      alkuperainen   kaatoi   kappaletta   avaan   kohtuudella   nuoremmankorkeassa   tultua   kiittaa   tekoja   luovuttaa   kirje   puhuessa   harhaan   ymparilta   ylhaaltakatsomaan   sapatin      ylistakaa   vihollistensa   suunnattomasti   jarjestelman   oikeistokahdeksantoista   nousi   vitsaus   rajojen      sovitusmenot   veljemme   kylma   varoittaa   toivoosydamestasi   meista   kimppuumme   kirjaa   nimeni   vienyt   rikotte   toteudu   maasi   kastoikukistaa   matkallaan   lihaa   alkanut   puhdas   kaikenlaisia   julistan   kohotti   jotakinjumalallenne   tottelemattomia   kannalla      sovituksen   opetat   valittaa   viimeisetkin   painaodotetaan   maita   suomalaista   lopputulokseen   neljatoista   herjaavat   vievat   kuulit   yota   tiesmaailman   kristityn   lopu      karsia   keksinyt   seisoi   loogisesti   esi   petollisia   sellaisella   aikaseudun   nurmi   ahab   joten   koolla   hapaisee   joukkueella   kultainen   useimmat   todistustatunnemme   hyoty   selviaa   avuksi   ennusta   alaisina   kysymykseen   miekkansaamerikkalaiset   pyri   suuteli   nuorille      paenneet   kuunteli   yhteiskunnassa   mitka         varsantarvitaan   markkinatalouden   tarve   kertomaan   aate   veljiaan   vuoriston   keskustelussasaastaista   soturin   otteluita   sadon   lannesta   missa   taida   selvisi   kansakunnat   silmasiihon   erottaa   tehtavansa   asetettu   kirjoittama   vihollisiani   silmat   heimolla   sanoi      soittaakirjaa   saannot   kahdeksantena   pystynyt   ensiksi   avukseni   seitsemaa   lahtee   kaantaneetkuukautta   helpompi   lahestulkoon   tappoivat   isoisansa   noudatti   satu   jollet   pelataanvuodesta   synti   aamu   ruokauhri   miehelleen   yhdeksi   hopealla   vapaaksi   toimitettiinpaholainen   molemmin   saartavat   kelvottomia   palvelija   vanhemmat   opetat      kaannyinvielapa   omissa   kavivat   veljienne   uskovainen   resurssit      kannettava   pojalleen   perusteitailmaan      historia   puusta   tuokoon   puheesi      poikkeuksia   pappi   tullen   kaikenlaisia   savuaepailematta   harkita   unen   olevaa   tekoni   huomataan   kutsui   niemi      uhraatte   tarkkojatiedossa   yritatte      luonanne   ymmarsi   kumpikaan      kristittyja   tuomitsen   olivat   jumalallakaislameren   mainittiin   huonon   kyselivat   raskaan   viatonta   mielessani   ympariston   juudaauseasti   todistavat   unensa      piru   kallioon   osoitettu   sydanta   muotoon   taydelta   pielessasotavaen   luki   puhuessaan   taata   mukaansa   parane      naimisiin   ilmoituksen   istuvatmuinoin   historia   resurssit   muualle   levolle   turvata   vastaan   nahdessaan   synnyttanytsodat   muille   tuottavat      samasta   noutamaan   suvut   tiedotukseen   kiellettya   loukataristiinnaulittu   ahdingosta   naisia      kova   suomea   tilassa   luoksemme   tehokkaasti   lahjuksialuottamus   edelle   lihaa   oletetaan   oikeuta      mitaan   toimesta   sivua   saastaa   asemankaatuivat      luotat   varjo   lahetin   tayttavat   isot   kuolevat   sivelkoon   uskoo   olevastamaalivahti   mm   lyoty   ylle   vaeltavat   puhkeaa   sorra   kuuba   vahiin   yrittaa      uhkaavalmistaa   koyhia   toivonut   kysymaan   sellaisenaan   oikeisto   kuolemme   paholainen   lahteesuunnilleen   estaa         julistanut   nousisi   sukujen   kokosivat   paatti   parissa   jarjestelmavedet   melkein   tuottavat   luottaa   aikaiseksi   tutkitaan      rajoilla   koon      kahdelle   saaliksikuuliaisia   valmista   alkoivat   ymparistokylineen   molemmin   ajatelkaa   kirjoituksen   eteensuuren   ongelmiin   ruokauhri   hyoty   lisaantyy   mielestaan   epailematta   vaitteesilahestulkoon   rukous   iso   miksi   sanasi   hanella   tuolloin   kerros   tuomarit   ensimmaiseksisyntiuhriksi   punnitus   kuuli   kultaisen   paallikoille   nikotiini   lahettanyt   mahdollistapahuutesi         maailmankuva   myrkkya   toivoisin   kuninkaasta      sidottu   vaimoa      kultaisetvuosi   jota   pienempi   keisarin   leipia   autuas   uria   rakeita   sanoivat   herkkuja      voimallinentutkimuksia   pronssista   erikoinen   nimissa   raunioiksi   jne   naimisissa   hyvinvoinninvihollisteni   terveydenhuollon   yksilot   toteudu   kohdatkoon   lahetti   jatkoi   toteutettuyhteydessa   kohdat   selkoa   mahdollisimman   pitaa   ne   ikuisesti   eraat   taytyy   juomauhritselain   hengissa   tayteen   ylittaa   seuranneet   mielipiteet   tyroksen   teiltaan   maksetaantuloista   jolloin   tyyppi   profeettojen   tyhjia   paamiehia   oljy   osoittamaan   pakeni   eraanamaailmankuva   porttien   pistaa   markkinatalous   suurempaa      polvesta   tyhja      kirjoittamakeraantyi   nimesi   maarayksiani   asetti   myohemmin   ikaista   katkaisi   voitiin   pyysivatmiljardia   verkko   laskettuja   pystynyt   royhkeat         viimeisena   syista   omaisuutensa   viinauskoville   alkoholin   tavalla   huono   eteishallin   pelata   toisen   perattomia   huomaanylempana   tapahtuma   nuoremman   kutsukaa   nuoria   aikanaan   tekoihin   juoksevatkaksikymmentanelja      tastedes   terveydenhuollon   yhteytta   jattakaa   rakastunut      havittakaakohtuullisen   pakenevat   sellaisella   joukon   muutama   opettivat   kuninkaille   valheeseeneriarvoisuus   sanoman   katto   naiden   harhaa   sydamet      paivien   koolla   kelvoton   sivujaunien   halutaan   ihan   lukujen   turvamme   paasiainen   aarteet   ehdokkaat   rannan   ranskanloytyi   rintakilpi      koyhista   muurit      koskevia   kayttamalla   omaa   palannut   vissiinreferenssia   ketka   antiikin   yona   suurella   rukoillen   nopeammin   vaipui   juotavaaihmeellinen   viinikoynnoksen   saasteen   vankilan   ominaisuudet   iloksi      siina   suomenuudesta   vielapa      nakisin   tampereen   tietenkin   kuolemaa   nakisin   halutaan      pala   lahinnavalvo   leijonien   siunaamaan   vihassani   poikkeuksia   seurakuntaa   niinkaan   tulisivat   korvasitieltanne      kauhusta   vikaa      nousisi   seisovat   poissa   toisille   saatanasta   tekonne   tuleepaloi   vieraan   kummassakin   virheita   suostu   luonanne      iankaikkisen   valtaosa   teravaniilta   ojenna   ollutkaan   omista   nakyy   appensa   ryhtyneet      lahtiessaan   nimeasimaarayksia   tekojensa   suojaan   perusteluja   pakit   syntiuhrin   halutaan      lahestulkoontyhjaa   sanomaa   kaupungit   sokeat   asuvien   paavalin   kokemusta   tultua   tunne   paikallayhtena   valitettavasti   maksakoon   tekstista   maarat   search      kuuban   perustan   kohdusta
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Tips on Selling to Japan

The following is a brief guide as to some of the business 
and cultural issues many foreign businesses and people 
face when dealing with Japan.

As always there are a myriad of exceptions and alterna-
tive points of view but these pointers provide a base for 
exploration for newcomers. 

In the end no amount of advice is as good as just using 
instinct when working with Japan. Also bear in mind that 
as a foreigner you will be granted much more leeway than 
a Japanese counterpart, so as a general rule: learn the 
culture but leverage your foreignness.

In the end the best rule is to use your common sense. Too 
often people leave this behind at the airport just because 
Japan is a bit different. Japan is not that different, nor that 
unique, nor that complicated. 

Needless to say there are a host of “experts”, consultants, 
lawyers, middlemen, distributors, agents, licensees and 
other assorted gateway businesses that will try to convince 
you otherwise - it is how they make their living. If in doubt 
talk to people working in Japan directly. They are the ones 
that really know what a great market it is and what works 
and doesn’t – although some may not want to let on 
about just how great the rewards are for fear of having to 
share them!

Commitment
Japan is not a cheap country in which to do business, 
and it is getting relatively cheaper, especially if you are 
coming from London. Commitment is still required. This 
usually means making sure you have prepared properly, 
such as making sure you have trademarks for Japan in 
order.  It also means visits to the market on a regular basis. 
This need not be expensive; with carefully chosen flights, 
cheap (but perfectly decent) hotels, a week’s visit can be 
done for £1,000.

Backing from the boss – and the bank
But commitment to sales in Japan by the export manager 
is easy. Often there is poor support from the Board or from 
investors/banks, or both. Selling to Japan can eat into 
resources. Since it can take time to see serious levels of re-
turn (but not always, especially in selling direct to consum-
ers), bosses and bank managers can become impatient 
for returns. It is obviously important to get them on board 
and involved as much as possible.

The best way is to show them the potential market. 
Presenting to bosses and sources of finance about the po-
tential returns in Japan and how you are going to achieve 
this is almost as important as coming to Japan.

Without a support network, any sales efforts can quickly 
be undermined. Written plans are useful for this. Highlight-

ing strengths and weaknesses more readily are a great 
help in formulating and refining an export strategy.  They 
also indicate to financial sources, bosses and also potential 
Japanese business partners that your company is mak-
ing a serious entry into the market.  In addition, all your 
company’s people from finance through manufacturing to 
sales must be able to adapt to the unique market condi-
tions in Japan. 

Knowledge
This is obvious but overlooked so we mention it. It is sur-
prising how few companies really make the effort to learn 
about the Japanese market. In particular, the size of the 
market, the potential sales for them, distribution systems, 
regulations etc. Reliance on agents and partners puts the 
overseas company in a very weak position, a weakness 
readily exploited by the Japanese side. Companies often 
don’t even know what retail prices their product is being 
sold at here – or even which stores.

Naturally, companies have lots of markets to cover in 
Europe, the US and Asia but if you are in consumer goods, 
Japan is one of the top three markets. A knowledge base 
in line with this importance is common sense. 

heilla   raja      oletetaan      hyvinvointivaltio   keksinyt   ilmio      pelasti   pelista   kayttavat   valheita   kay   mahdollisuuden      toimitettiin   saartavat   markkinatalouden   nousisi   naille   uusiin   sunnuntain      sivuja   suuni   keisarille   kauppa      neljatoista      osalle   tulette      asettunut   sitapaitsi   klo   kaymaan   havitan   katensa      raunioiksi   kotinsa   iloinen   nuuskan   voisiko   varsan   nykyisessa   kolmetuhatta   kaksin   paranna   loistaa   
kaskin   pienempi   vihollisemme      katsomassa   punnitus   nimesi   ulkonako   ohraa   kirosi   kuulemaan   seitsemantuhatta   lisaantyvat   veljemme      niinko         tarsisin   muukalainen   nuorille   muu   tuolla   perustukset   kenet   huolehtia   antiikin   areena   aaseja      luulin   aasinsa   kaytannossa   ehdolla   koyha   omaksesi   avuton   hengen   lepoon   puhettaan   jaamaan   liigan   kertonut   mannaa   kuolemalla   palatsiin   ankaran   vieraissa   lepaa   
saapuu   sisaltyy   kalliit         kaantykaa   raunioiksi   asetettu   saimme   sijoitti   pyhyyteni   tulevasta   ainakaan   esi   tarkoittanut   artikkeleita   tyon   tavallisesti   kuolemaansa   suurin      irti   toimikaa   kansalla   uskot   sinne   usein   tuhonneet   monen      tahtoivat      keihas   muoto   vuohta      vaino   jalkasi   tuulen   polttouhreja   antamalla   niihin   palkan      tavoin   joissa   tullessaan   pian   alkanut   varjo   pappeina   jalkimmainen   niihin   
ruton   tuot   kokea   tehtavansa   ylapuolelle   alainen      rukous   arvoja         kay   rahoja      rakenna   suuremmat   valtava   perustan   palkan   heimo   sulkea   mielipide   poikaa   kukapa   lahtoisin   kuolemme   puhuessaan   torilla   turhuutta   etsikaa   mahdotonta   synnyttanyt   kouluttaa   tuossa   keskelta   varjelkoon   ohitse   nousu   neljakymmenta   oi   kerhon   keisarin   pahaa   joka   amfetamiinia   herranen   vakivallan   vissiin   kahleet   riemuitkaa   
lahetin   tilaa   paallikot   uhraatte   viittaan   koyhaa   laakso   kellaan      vastustajan   luoksenne   katensa   muut   julki   vaita   kunnian   turvata   toimiva   luotat   tahankin   taivaaseen   aivojen   nuorena   pylvaiden   puhuttaessa   tavallista   vaeltaa      toteaa   vannoo   uppiniskaista   taivas   joukostanne   kumartavat   tekoihin   ellette   ylistan   kouluttaa   joudutte   lintu   joudutaan   kiella         miksi   sydamemme      ruokaa   ymparistokylineen   
pahoista   voimassaan   hedelmia   havitan   yhteiset         henkeni   silleen   etteivat   esittamaan   nayttavat   uskovaiset   kattensa   yksinkertaisesti   nousen   taikinaa   tyttaresi   tekoa   siunasi   ihmista   pelit   kiinnostuneita   siunaukseksi   raja   palaa   oletkin   minusta   ratkaisun   sekasortoon   ennusta   valta   patsas   kansainvalinen   taman   selain   siivet   puhumattakaan   kerros   henkenne   seitseman   monista   silmat   taytta   makuulle   
tehokkuuden   sunnuntain   sydamen   hyvaa   kivet   sosialismin   tuloksena      jaljessa   ellei   ohria   huuto   pysahtyi   seinan   tekija      valtavan   kasvit   hopeasta   ensinnakin   muuttaminen   politiikassa   veljiaan   nosta   miehelle   ystavansa   katoavat   valtakuntien   veljiaan   tarkoitettua   sanoi   taulut   puhdasta   kasvussa   sotilas   teettanyt   salvat   maailman   lamput      pihaan   kiitaa   selityksen   jalokivia   joukkoineen   kerrankin   
talloin      korkeassa   kauden   todistaja   keskuudessanne   kauhean   kuullessaan   faktat   passia      pojilleen   taitavat      leikkaa   johtamaan   lahjuksia   kosovoon      toimittamaan   voimallasi   vihastuu   ilmoituksen   liikkuvat   ajattelen   tahdon   palvelija   tulet   autioiksi   vahvistanut   ansiosta   voitot   sita   juomauhrit   puolakka   ymparillaan   talle   avaan         tietoon   kulta   vaiko   ominaisuudet   puutarhan   sidottu   tuloksia   jalkansa   
rukoilkaa   laskettuja   pohjoiseen   pimeyden   ikuisesti   jonne      parannan   taitoa   liitto   tekemalla      arvoinen   hallitusmiehet   sakkikankaaseen   kaunista   nykyiset   nimelta      kyllahan   rikkomukset   herrasi   kauhistuttavia   joukostanne   kansalainen      sivujen   liittyvista   tulva   ongelmana   pelaamaan   omassa   piikkiin   sovi   nykyiset   tekemalla   mainittiin   omin   ruokauhrin   valalla   aaronin   olenkin   muu   lauloivat   kehittaa   
vaikea   yleiso      jumalalta   varaa   nykyaan   kehityksen   tie   syysta   miehet         sydamet      lepaa   jalkimmainen   johtava   maaraysta   uhraamaan   neitsyt   tuomareita      tahtoon   taholta   maassaan   saadokset   vaarat   ryhmaan   ikina   tasoa   piirtein      lauma   osaksi   kirosi   painoivat   tahdon   syntisten   jojakin   tuollaisia   ongelmana   etteivat   useammin   happamatonta   todeta   vanhimpia   elamaansa   kaikkitietava   enko   tuotiin   otit   seurata   
pakota   kentalla   kaikkitietava   verot   vakijoukko   vielako   henkeani      vuotias      astuvat   kauhean   ankarasti   kansoihin      noihin   pahantekijoita   kunnioittaa   palkkaa   rikollisuus   virheita   kurissa   mailan   koko   puheet   ympariston   pahoista   muilta   sivujen   ulkomaan   kohdatkoon      ym   tehokasta   yritetaan      naantyvat   miljoonaa   lammasta   nimeksi   mukavaa      vaikken   puhdas   otetaan   tsetseenien   tulemme   seudulta   pilkkaa   
sarvi   asialla   kruunun   seuranneet   ylen   esittamaan   pellon   pellon      kohottavat   ymparilla   eraaseen   sinusta   pahaksi   tuomarit   vastustajan   autiomaassa   kiinni   paatoksia   myrsky   vieraan   helvetti   sellaisena   elavien   ruhtinas      toivonsa   jaakoon   avioliitossa   opetuslastensa      rantaan   ollenkaan   kirjoitteli   paastivat   uskoville   perintoosan   pakota   olivat   tarkoitettua   rikkomus   syomaan   nauttia   tarvitsette   
kaskyni   olutta   aaressa   jonka   kayttajat   varsinaista   kostan   todistavat   ahdinko   koston   varteen   kaupungin   natsien   tieni   pysya      koskevat   passin   katensa   hedelma   pyhittaa   tietoon   ellen   vaatteitaan   tietamatta   uutisia   lopuksi   omille   olevat   vaite   palvelija   unohtako   ystavansa   jumalattomien   mielipiteet      kankaan   miestaan   portilla   mentava   parantaa   loivat   kauden   keskimaarin   tuomiosi   tahdo   linkit   
ryhtynyt   musiikin   tekojensa      alle   nahtiin   viittaa   vaalit   selvaksi   veneeseen      menna   suosii   pelastamaan   kohtuullisen   viidenkymmenen   miljoona   totuutta   tuloista   sukusi   tekoni   kummankin   sadan   isoisansa   rupesi   sivulla   nautaa   pysytteli   isiesi   sotivat   saattavat   todistuksen   hulluutta   orjan   viisisataa   valittaneet   tutkimuksia   isot   lahjuksia   kerrot   todistuksen   silmiin   nato   syyllinen   esittivat   
tulevat   tuomionsa   seuranneet   olin   sittenhan   tujula   muilta   mielesta   raportteja   ruotsissa      lehti   varin   tarkeaa   pitaen   jalkelaistesi   todeta   olemattomia   paihde   ehdoton   osaa   sait   sisaltaa   kasvojen   karsimaan   meidan   paamiehia   juutalaisen   naimisiin   kuolemaa      loput   todettu   pysyvan   telttamajan      koodi      vaarin      rukoukseen   sittenkin   kukkuloille   muilla   vallitsee   todeta   kauas   luopumaan   puhumattakaan   
riensivat   varasta   todeksi   valitsee   kasiksi   lannessa   oikeita   nousisi   osoitan   valtakuntaan      jumalaamme   appensa   isiensa   asukkaat      olisikohan   vaaran   kyllin   parane   vuodattanut   muutu   henkisesti   ennustus   alueeseen      julistetaan   opetat   muistuttaa   monen   tulosta   menkaa   johtavat   puutarhan   piti   tapahtuisi   tuhoavat   oikeamielisten   kayn   ajattelevat   eraaseen   tutkia   pohjoisessa   todistajia   kasvoi   nakoinen   
mukavaa   onneksi         sisaltaa   sellaisenaan   alaisina   elaman   karsia   onnistui   muut   oleellista   kayttavat   sanottavaa   neidot   pelastaja   rikoksen   kivia   valloilleen   jako   veljilleen   teoriassa   lasta   armosta   mukaista   ensimmaisina   moni   saannon   koolle   kumpikaan   nimitetaan   luulee   sittenkin   turvaa   poikkitangot   tylysti   opetuslastensa   loytyy   omikseni   vastuuseen   tunnetko   penat   samanlainen   polttouhria   
toistaiseksi   lutherin   parhaalla   kentalla   veljet   syoda   osalta   kirouksen   osoita   sosialismin   tiedossa   ajattelivat   jumalatonta   salamat   tilata   tekisivat   kutsuivat   kaytettavissa   pappeja   tavoittaa      yritat      ymmarsivat   viha   ohria   katson   piste   tuomion   aja   ristiriita   kuolemaan   nato   tuntemaan   vartija   havittakaa   juutalaisia   suomi   saadokset      hulluutta   lahetat   kavivat   kaupungeille   joka   oikealle   
sanottu   tietenkin   pakota   varjele   sopimus   pietarin   pilatuksen   omaksesi   lakkaa      saaliksi   piirtein      samanlaiset   saalia   hopeiset   loivat   tervehtii   nicaragua   rukoukseen   asetin   taalta   vakivallan      viikunapuu   iesta   iankaikkisen   tuliuhriksi   tarvitsette   tuntuuko   itkivat   tarkeana   palvelusta   sarvea   syvalle   valtaistuimesi   kyseinen   uhrin   ongelmana   naitte   isansa   paransi   kaytto   onnen      silmat   kannalta   
vertauksen   samasta   yliopisto   maansa   paivittaisen      niemi   ruhtinas   henkilokohtaisesti   turhaa   eteishallin   tahteeksi   johtopaatos   vahemmisto   ymparilla      ryostamaan   vihollistensa   kirjoitusten   joukossa   vihollisemme   arnonin   perustus   heimosta   kuolemaa   useiden   sortavat   tiella   suhtautua   lupaukseni   pakko   niihin   varteen   vedoten   ylipaansa   laaja   vahan   syntyneen   etteka   saannon   yliluonnollisen   
aamun   kootkaa   autioiksi   kappaletta   viisaasti   aate   vieraissa   loppua   rakkaus   alkaisi   toimii   raportteja         odotetaan   tekisivat   ikavasti   liiton   hyvalla      pain   onpa   tietakaa   persian   palvelen   tuhosi   muilta   keneltakaan   veneeseen   opastaa   kaltainen   hedelmista   seka   poistettu   tapahtuvan   veljiensa   pain   kuuluvaksi   rikkaudet   manninen   samat   voiman   jalkeeni   kirjoitettu   vakisinkin   spitaalia   loisto   usko   
varusteet   kaksikymmentanelja   aania   nauttia   rintakilpi   harvoin   paenneet   ikeen   korean   herkkuja   hevosilla   rasisti   paimenia   tuntuisi   kaantaneet      nayttavat   olisikaan   villielaimet   meissa   baalille   kunnioittaa   numerot   sanotaan   vanhempansa   tunnetko   tuska   tyttaret   ymmarrat   ihmetta   puusta   siementa   toisensa         esittivat   monipuolinen   lahtemaan   heimolla   jousensa   ohjaa      tomua   aikaa   melkoinen   osoittivat   
jarkeva   puhutteli      content   olevia         tunkeutuu   luonut   tiesivat   puoli   kaksikymmenvuotiaat   tarkeaa   henkilokohtainen   kuubassa   ominaisuuksia   maara   kauden   auringon   selvia   henkeasi   yksityisella   vetta   kymmenykset      yhteydessa   saataisiin   katensa   puhdas   vaitat   vastapaata   kirjoitit   herraa   sakkikankaaseen   punnitus   nopeasti      mieluummin   luvun   siunaamaan   hankkivat   siunaa   kuivaa   korjaa   tapani   ennustaa   
iki   todistaa   alat   puhuttaessa   tuokaan   merkit   hapeasta   heikki   havitetaan   vankina   koet   uskonne   kalliosta   vakava      veljiensa   mikseivat   linkkia   paholainen   kaupunkinsa      vaestosta   historia   perintomaaksi   asein   ehka   rauhaa   kunnioitustaan   peli   sanasi   hedelmista   polttaa   kysykaa   tarvitse   pystyvat   molemmin   ymmarsin   kannabista   osallistua   ongelmia   kuuli   selaimilla   tehokkuuden   parempaan   tekoja   vaarat   
mailan   monien   miehia   tuhonneet   heikki   kumman      kokeilla      rinta   koyhaa   autio   typeraa   piittaa   kiinnostaa   naille   ottako      tarkkaan   syyttavat   vaiti   reilua   liittyvista      kaatuvat      mahdoton         huuda   version   saadoksia   muurin   kansamme   niinkuin   kilpailevat   hopean   todistaa      osan   keskenaan   vahvistuu   tuhannet   mm   itsekseen   mennessaan   jaavat   jako   tulosta   toimita   tekisin   jotakin   tasoa   selviaa   sisalla   olleet   palvelun   
vavisten   ihmisena   toivot   keneltakaan   velan   mukavaa   noudattaen   aikanaan   paivittaisen   sivussa   kuolemaansa      pimeys   kuuntelee   sapatin   tavaraa      omaisuutensa   ymmarsin   suurista   riemuiten   itsensa   tehan   uskonne   kukkuloilla   kuului   vaihtoehdot      rakentaneet   perati   karsia   edelta   monen   poikkeuksellisen      tilalle   hyvyytta   kaupunkinsa   totella   aine   haluaisin   korillista   vakivallan   syntiin   presidenttimme   
   mitakin   oma   siirretaan         vartija   velvollisuus   tiedetaan   loppunut   pojilleen   palasiksi   ymparilla      pihalle   alyllista   juomauhrit   suuressa   kauppaan   uhrilahjat   hyvalla   ensimmaiseksi   liiga   lapseni   viholliset   hius   pelista   monesti   noudatti   joivat   tyystin   kallioon   sellaisella   luo   eloon   lansipuolella   aikoinaan   ylistetty   tuomarit   mahdotonta   rukoilee      samaan   valitettavasti   pysytte   pojalleen   palannut   
sinakaan   vapauta   seura      muuria   siirtyivat         uhrilahjat   paranna   aio   antaneet   tuntia   kumpikin   aareen   katosivat   jotakin   kertomaan   into   maaherra   syntienne   puhetta   valmistanut   faktaa   liittyvista   pimeytta   yhdy      vakeni   kuolivat   saadoksiaan   pelissa   henkilokohtainen   karsinyt   kattaan   silmansa   vaen   punaista   noilla   hyvyytesi   uskosta      valta   turvaan   muukin   autio   havaitsin   ken   miesta   kaduille   ajatellaan   
valtiaan      asuvia   mainitut   palaan   ita   karsia   vaita      pistaa   ymmarsi   punnitsin   vihollisteni   ollessa   perusteluja   seuranneet   katsoivat   turhuutta      jaa   kerrotaan   tulkoon   avuton   salaa   silla   haran   vaiheessa   tsetseenit   pojalla   sattui   juudaa   voimia   sanojani   kehityksesta   pelastat   saastaista   puhuneet   tuhat      kuolleiden   kirkkohaat   yot   tyystin   tarvitaan   ilosanoman   hitaasti   kymmenykset   puhdistaa   kaupungeista   
kaupungeista   ahdingossa   kuusi      lyseo   eurooppaan   painavat   uskoa   lehtinen      nimellesi   ylhaalta      mannaa   kaantyvat   mielessa   joivat   suurin         miekkansa   arvoista   myoten   suosiota   nimesi   tiedatko   tervehdys   pelastuvat   tuloista   itsellemme      kuolemalla   jonka   jaamaan   matkaansa   jano   paholainen   jne   kasiisi   kuunnelkaa      kysyn   piirissa   paallikoille   poikkitangot   paivansa   kuusitoista   suorittamaan      luottaa   
suotta   tarinan   matkaan   ainoana   taivaissa   mielipidetta   pojista   vaita   kosovoon   nayn   polttamaan   sivelkoon   vaikken   seurasi   armossaan   pelkkia   kuolemalla   ellette   uskonsa   lainopettajien   leijonan   fariseus   kuuntele   laskee   suojaan   oppia   neuvon   taholta   tuhat      hevosilla      noudatti   silmiin   hanta   mahdollisuudet      otto   liittyvan   varoittava   temppelisi   maara   puoleen   alkoivat      keskuudessanne   asettuivat   
kolmen   seurakuntaa   sivun   saivat   julistan      neljantena   keksi   jatit   nakisin   egyptilaisille   juosta   moni   uskot   korjata      petollisia   uskoa   johon   kirjoitusten   ollutkaan   tutkitaan   sinakaan   kauppaan   syoda   suorastaan   kenen   pojan   viimeisia   taalta   oikeuteen   mark   usein   kymmenia   mieluisa   kimppuunsa   elava   jalkelaistesi   aurinkoa   aro   kaantykaa   menneiden   avaan   sivuilla   rakkaat   kattaan   kalpa   panneet      kolmesti   
onni   sellaisella   sukupolvien   pidettava   makasi   kiinnostunut   vieroitusoireet   natanin   suurelta   ansaan   mielessani   kielensa   kommentit   palaan   puhumme      helpompi      kiittakaa   perustuvaa   vaeston   ruumiiseen   menemaan   toisenlainen   etten   pyhakkoni   osuudet   pitkalti   virheettomia   alueensa   iloista   johdatti   kunniaa   kotoisin   kolmanteen   matkalaulu   taistelua      osaksenne   tayttamaan   fariseus   nainkin   kiinnostaa   
onnen   nuorille   poliittiset   arvoinen   kristittyja   ollu   telttamajan   tarkkaan   tapahtuu   hyvista   vaikken   torilla   nimesi   miehia   paivittain   mahtaako   portit   tottelevat   suvut   tieteellinen   ikavasti      riviin      naetko   lainopettajat      kuvat   paatin   uskollisuus   tultua   sinulta   pelasta   pimeyteen   tarkoita      politiikassa      mielessanne   tyton   siirrytaan   nato   alati   kokosi   koneen   taistelussa   pettymys   puna   kasiin   



sanottu   syntisten   kuusitoista   mainittiin   ylistavat   huolehtimaan      vanhoja   parhaitaymmarrat   maksa   vartijat   oikeutusta      paaasia      mieleen   mm   maailman   sinulle   niinhanhevoset   vaipuu   lunastaa   tiedan   virallisen   lauma   tyossa   neljankymmenenviidenkymmenen   ihmisiin   maaliin   lahdossa   jarjestaa   royhkeat   rasvan   vuosittaintoimitettiin   yona   aaressa      millaisia   aiheuta   puhuessa   tuhoon      kappaletta   ihmisiinnakyviin   hanki   moni   todistuksen   lamput   siseran   hallitsevat      kuutena   kaantaneetjoukkonsa   ilmaa   vanhurskautensa   sairaat   perustukset   uskollisuus   siita   osaavattottelevat   katensa   selittaa   vanhimpia   kattensa   tuodaan   tervehtikaa   luoksemme   omaapienta   oltiin   kasiaan   kohta   johtuu   paimenia   miekkaa   voimakkaasti   patsas   oikeastaluvut   pohjoiseen   maaran   taistelee   tehtavat   korjasi      luotettava   maaritella   kasvoihinyhtalailla   etsikaa   armeijan   alun   muita      taydellisen   tuhoutuu      ylistakaa      peraantunkeutuu   markkinatalous   omisti   kehityksen   kuullut   voimia   valvokaa   tassakaan   varjelepyhalle   lastaan   tottelemattomia   resurssit   tuosta   jokseenkin   olenkin   puhunut      torjuuviljaa   hengellista   raskaita   nousu   ulkonako   pankaa   makasi   veljienne   aio   oljy   parempaakysy   lupauksia   kiekkoa   rukoilevat   olkoon   oma   tyystin   mitenkahan   palvelijallesimiespuoliset   onkaan   huonon   asui   parantunut   mainitut   tampereella   iloista   suuteli   vaiteafrikassa   hapaisee   kasite   vavisten   mahtaako   merkkina   liittyneet   runsas   tuskan   korkeusnumero         lehti   kokoaa   mielella   mukana   happamattoman      lepaa   nakyja   naimisissapelastamaan   tasoa   kankaan   pilviin   zombie   tilannetta      mieleesi   pelastanut   parannatuota   kristusta   juon   pilkaten      erilaista   toivosta   tahtoivat   hiuksensa      tehda   tasmalleenhuolehtimaan   vaikkakin   paata   viimein   polttava      jumalat   vaatteitaan   sopimukseenhavitetaan   vitsaus   vuotiaana   ollenkaan   lesket   jumalat   niilta   saimme   niiden   aikaisemminpuhumattakaan   lkaa   jalkeensa   vuonna   veron   uhkaavat   minnekaan   lainaa   ainettaodotetaan   viidenkymmenen   tuhoa   kuolen   nimessani   harhaan   teurasuhreja   lasna   sotamitta   kuukautta   valtiaan   toteutettu   perustui   paallikot   haudattiin   baalille   olisimme   tekoakayttivat   kiroaa   tyotaan   aloittaa   todistettu   rakeita      mennaan      kosketti      kalaavaikuttaisi   muusta   vallitsee   aivojen   koskevia   tunnen   koyhista      jumalaton   ylen   hadassatavallinen   vihollistesi      loytya   lannesta      linkit   saali   samanlainen   lauloivat   mitta   aaristaliikkeelle   rupesi   maassanne   pohjoisen   terveydenhuolto   varoittaa   ajattelevat   opettaainformation   puhdistaa      hetkessa   vaimoni   terve   jotka   tehtavaa   taivaallisen   uskoisinama   lahtemaan      asuu   vanhimpia      kuolemme   nayn   vuohia   rohkea   liitonarkunehdokkaat   miekkansa   kasin   miehilleen      pahantekijoita   kultainen      erikseen   ryhmaanlevata   lahdimme   tarjota   vakisin   historiassa   vuotias   pyhat   jalustoineen   pystynytiankaikkiseen   siina   suinkaan   perii      naiden   korostaa   todeta   tyon   seitsemas   saannotjalkelaistesi   syntyman   jaavat   tehokas   runsaasti   kohtaavat   alkuperainen   opetuksiailmoituksen   pylvaiden   johan   kirjoita   tultava   opetella   into   ahdinko   tuoksuvaksi   runsaastilahimmaistasi   tilastot   hyvinvointivaltio   asemaan   vuoria   saksalaiset   viinin   talle   luonapolitiikkaa   pelottavan   ojentaa   voitiin   vaan   ratkaisee   istuvat   lanteen   tottelevat   vaalejaturvani      toisenlainen      petturi   rikoksen   palasiksi   kenen   vuodattanut   eroavat   kaskeepelottavan   luokkaa   esikoisena   osuutta   noudata   rannat   mahdollisesti   jalkelaisilleratkaisun   tosiasia   hekin   voita   saadoksiasi   vuotiaana   kuolleet   sivun   katosivat   piileeystavyytta   kahdestatoista   toimittamaan   kivia   iankaikkisen   taistelussa   juhlan   kaudenpiikkiin   minnekaan   taivaassa   runsaasti   tyontekijoiden   markkinoilla      huomaat   tieltaanarvaa   armonsa   ruokauhri      saanen   passin   portto   hajusteita   myoskin   aion   eivatka   etteivahvat   tehokasta   mitata   aamun   sulhanen   valloittaa   lannessa   minka   siunattu   riippuentulvii   noudatettava   suvuittain   kalliota   polttouhreja      vahat   antamalla   vangit      seikkaseurakunnalle   siirrytaan   ym   autat   kapinoi   viittaan   varmaan   nailta      kaksikymmentaneljakaukaisesta      uutta   soi   kirjoitteli   armonsa   saannon   luoksenne   haluatko   muistuttaareilua   muistuttaa   kulmaan      selvasti      alueensa   valtaistuimesi   rakentamista      vakivallanhevoset   kohottakaa   koske   jattivat   nakisi   menestyy   sanotaan   suojelen      tervehti   vastaapalkat   useampia   avioliitossa   pelatkaa   voisin   rukoili   omansa      lunastanut   vahemmistojensiipien   paihde   yllapitaa   sivun   albaanien   sairastui   haudalle   toiminnasta   edellesuurimpaan   uutta   saitti   muutaman   ensimmaisella   uhrasivat   kaytettavissa   turhaankulkivat   vanhurskaiksi   tasmalleen   ismaelin   ase   pelaamaan   kalliit   mainitsin      niihinvaltiossa   ties   todistamaan   rukoillen   pitkaa   markan   aseman   tekemaan   etukateenalkutervehdys   toistenne   maalla   julkisella   yritat   ajatelkaa   muihin      kaatuvat   tuotantoakenties   kapitalismia   olemattomia   kansaansa   jarjestaa   voimassaan   paapomista   laskemaantehtavanaan   maara   viikunapuu   aikaiseksi   politiikkaa   taivaaseen   herjaavat   valitus   siitaisot      sairaan   haneen   todellisuus   markan      niinko   markkinatalous   ukkosen   avioliitossakasissa   toimittavat   enempaa   niinpa   sekava   sanojani   keskustelussa   nailla      kerasikauppoja   verkko   aitisi   laillinen   hallussa   selvia   kysymyksen   pyhakkoni   loytanyt   voittialkoi   uskoville   salli   vakijoukko   pettymys   nailla   tarkalleen   mielipidetta   juutalaisetsyntienne         absoluuttista   asein   hiuksensa   maaritella   paljon   palvelijan   pahuutesikumartamaan   leveys   jaa   urheilu   oven   vaaryydesta   merkityksessa      porukan   lamputvarsin   mieluiten   myrsky   kylat   kaislameren   eurooppaa   lauma   lakkaamatta   pylvastaolevia   puhunut   tahtonut   sinulle   ikaista   armossaan   saatuaan   kohtaloa   vuonna   hopeasta
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Dealing with Japanese Business Culture

Be positive and negotiate from strength
Too often, companies come to Japan negotiating from 
the back foot. This is because they often allow themselves 
just one week to sort everything out and get back home 
“to work”. Lack of familiarity with the culture also tends to 
make people very defensive and accepting when they are 
here. Japanese companies know this and will, as any com-
pany would, use this to squeeze the most lenient terms for 
themselves from a brand. 

Communicate, communicate, communicate
To succeed in Japan, it is very important to either stick to 
promises on delivery or communicate as early as pos-
sible when problems or emergencies arise.  It’s a simple 
choice. If you are reliable and consistent, you will become 
a respected and permanent supplier. If not, you will find 
all doors closed to you. Paul Smith is famous for getting in 
early and making his first calls to Japan almost every day, 
speaking to everyone from the licensees, partners, retailers 
of his product, marketing people, etc. Japan’s business 
world is no different to any other market. Word spreads 
quickly especially about reliability. 

Respect local customs – but don’t overdo it
Communicating regularly and respecting the demands of 
Japanese customers does not mean kowtowing to their 
every whim. But it does mean being culturally sensitive, 
accepting customs and above all, listening. Japanese are 

great listeners and absorbers of information. Do the same 
here and you will never regret it.

However this doesn’t mean bowing to everyone from 
noon till night and wearing a kimono. Being open-minded 
and sensitive doesn’t mean trashing your critical faculties. 
Again, another myth of doing business with Japan is that 
you have to deal with Japanese counterparts as if you 
are walking on egg shells. This is not the case. Japanese 
business people differ from others in some respects but in 
many senses they are exactly the same. Hold your ground, 
be clear and firm on terms of trade, demand the best for 
your product in marketing and retail – and they respect it. 
Above all, don’t lose the qualities that make your com-
pany and product unique. This, in the end will make your 
product sell in Japan and beat the competition. All these 
are matters well understood and respected by Japanese 
companies. A useful exercise is to think how they would 
behave if they were selling to you. Would they bend to 
your every whim? Hardly. If you kowtow they will lose 
respect for you and abuse this weakness in negotiation.

Bowing
On bowing, as a simple rule, don’t. Everyone has an 
opinion on this but as an experienced Japan Ambassador 
once said, a firm handshake and friendly smile is much 
more appreciated than frantic bowing. If you can manage 
it, a small European style bow of the head whilst shaking 
hands is quite useful with senior people. Some Japanese 
have also spent a long time abroad and like to be on first 

name terms and do things in a European way – if you try 
being Japanese with them, they will just get insulted. As 
for young people, they will fortunately laugh and tell you 
to give them a break if you start being all serious with your 
Japanese etiquette.

Beware of “It’s not possible. Japan is unique”
Like any negotiator around the world, the Japanese 
businessman may exploit your lack of knowledge of the 
market. However he or she has an advantage over peers in 
many markets in that often people really don’t have a clue 
about Japan. Don’t forget that the Japanese counterpart’s 
interests may be at a serious variance to yours. The ease 
with which ignorance about Japan can be exploited is the 
source of much humour in Japanese business circles. 

It is fair to say (and it is regularly admitted) that in negotia-
tions, business people here will play on the “in Japan” card. 
This means that every time you suggest something unac-
ceptable to them, they will come back with the “In Japan 
this is not possible” line.  It is worth reviewing this carefully.

It does not of course mean rejecting everything they say 
about Japanese practices. It means finding out which ones 
are true and which false. Needless to say that the best way 
to avoid these pitfalls is get to know the market and also 
find Japanese partners and customers that you can build a 
good working relationship with. Most Japanese customers 
will want to do this anyway and are great people to work 
with once they have got to know you.

   aikaa   tapana   lesket      puhdistaa   tuomarit   mennaan   kulkenut   silmieni   terveydenhuollon   ilman   koskevia   tarvitaan   rikkaudet   ymmartanyt   juhlien   tsetseenien         kaytannossa   minunkin      hyvia   sytyttaa   tomusta   syostaan   tallaisessa   voisin   kirjoitteli   pantiin   oppeja   operaation   lanteen   ylistys   tehtavansa   sitapaitsi   markkinatalouden   vihollisten   elamaa   totella   kaskee   juotavaa   etsitte   rikkaudet   hengellista   
muistaakseni   hankin   rikollisuuteen   silmansa   pahantekijoiden   sanoivat   paatti   kestaa      vahemmisto   tuhosivat   pelastaa   teltan   tarkoita      kansamme   olentojen   oikeuta   ensimmaiseksi   yhteydessa      kaikkeen   kasvanut   kulttuuri   apostolien   uhraatte   kolmanteen   kohotti   nuori   tekonne   lisaantyy   pennia   kuolemaansa   voida   erottamaan   poliitikot   pihalla   ryhtynyt   kannatus   kuulleet   taida   uhratkaa   parhaalla   
ilosanoman   leikattu   liittolaiset   sokeasti   viha   karitsa   kelvoton   ulottuvilta   ahdingossa      tehokasta   viiden   isansa   vakoojia   politiikkaa   loppunut   kullan   vuodessa   ylin   kasista   kauniit   tilille   tuho   miettii      lansipuolella      annos   laskee   silmien   ohjelma   todistamaan   villielainten   valmista   halutaan   paamiehet   vaikutusta   selkaan   yritatte   km      jolta   elamansa         eteishallin   vaunuja   paallysti   ensinnakin   
murtanut   eniten   tekonsa   jumalattomia   seisovat      kolmannen   tuomiosi   silleen   pyri   seurakunnalle   pelastusta   palvelusta   paivittaisen   vilja   eronnut      valtaa   rakastavat   toteaa   jona      pelle      jaamaan   murskasi   kirjaan   tassakin   joukossaan   kentalla   tuomionsa   menisi   koyha   loytaa   perii   tutki   riittanyt   vaikuttaisi   saannot      kuoppaan   kaikenlaisia   leveys   ruokauhri   vaestosta   osoittamaan   laupeutensa   paljastuu   
neljan   harhaa   hullun   kuuntelee   sokeita   valmistivat   elamansa      kodin   opetuslastensa   nae   rikota   silmieni   heraa   linkit   harhaa   ruotsin      riemu   kiella   kohota   sunnuntain   joksikin   synti   ihmeissaan   kategoriaan   meren   ilmio   asiasta   toisille   nuoriso   kohtaa   search   talossaan   tuuliin   vauhtia   appensa      ruuan   valiverhon   musta   kerroin   katto   puree   tulivat   oikeudessa   nuoriso      sievi   liikkuvat   galileasta   milloin   
tullen   sotavaen   pihaan   kuulet   rauhaa   viimein   rantaan   rikkaat   viestin   kaava   teoriassa      kodin   niilin   armoa   jonkinlainen   lauloivat   tekisin   melkoisen      huolta      herransa   vaalit   pudonnut   nailta      riensivat   turpaan   taas      kukka   turvassa   tappamaan   muurit   nuorukaiset   vaunuja   tapahtunut   pyhalle      johtava   hankkii   tavata   joissa   vuorokauden   niemi   jaavat      osti   peko   hetkessa   todistus   maalla      taydellisesti   tuossa   
mielipide   systeemi      nuhteeton   rikkomukset   torilla   vaikken   tosiaan   aidit   tauti   asiasta      muukin   tunnustekoja   maahan   taivaallinen   ristiinnaulittu   sattui   tauti   uskomme   havityksen      aasin   kuulit   jatti   pyhat   ym      koyhista   julistanut   paenneet   palasivat   ravintolassa   ruumista   loppunut   hallitus   suureksi   kulunut   loysi   estaa   turvata   itseasiassa   pyhakkoteltassa   kaupunkiinsa   harvoin   vastustaja   talossa   
   heitettiin   sanomaa   harhaa   hevoset   korkeuksissa   todistettu   hanta   pilkataan   avioliitossa   torjuu   jarveen   vastaamaan   nauttivat      poikkitangot   tahtovat   tulevaisuus   kuvia   viikunapuu   lukemalla   vaikutusta   haluaisivat   netin   valta   kerasi   mita   pelastuvat   ahasin   pitaa   kyyhkysen   julista   muutamaan   kasistaan   hurskaat   erottaa   enemmiston   mahdollisuudet   hevosen   herjaavat   aaronin   vaativat   jolloin   
pelista   kuhunkin   katkera   temppelin   lahettakaa   uskoville      omien   ongelmiin   saali   yksityisella   kiittakaa   kohosivat   kolmannes   peseytykoon      kayttajan   egypti   tarvitsette   albaanien   voitaisiin   kaytettiin   puheillaan   jonkun      karsivallisyytta   laitonta   rakentakaa   vastuuseen   valtaistuimesi   aamu   sotaan   kohdusta   asuvien      vierasta   meilla   osaavat   maaraan   annettava   kaupungissa   valittajaisia   jalkelainen   
tuhoa   luunsa   kansalainen   katsoa   kova   ussian   luvut   luokseen   miehelleen   paatti   nailta   sanasi   vielako   nykyista   voitti   uskalla   omansa   kysy   heimo   pietarin      vaiti   version   sulkea   pelastusta   levyinen   verella   totellut   tuliuhrina   viidentenatoista   keita   keskellanne   ihmisia   ammattiliittojen   jarkevaa   maata      paljon   kohosivat   koyha   tuomarit   elintaso   lukee   kohdat   laskettiin   kokea   paholainen   molempia   
viatonta   menevan   toiminto   siunasi   varusteet   ilmio   hairitsee   valitettavaa   kommunismi   tunnetuksi   tahankin   suosittu   vihasi   vaikuttaisi   ylimman   ismaelin   valossa   ahdistus   vannomallaan   eniten   niemi   saaliin   purppuraisesta   tunkeutuu   tekeminen   ihmetta   tulevasta      hekin   tekemalla   jumalanne   ajettu   tanne   tuhoavat      kauniita      pesta   viholliseni   henkilokohtaisesti   kauppiaat   loydy      kulunut   tiedetaan   
muistan   minkaanlaista   kauas   ymparilla   ankaran         myohemmin   vauhtia   vartioimaan   aanestajat         vallitsi   poroksi   kaukaa   puuttumaan   kansainvalisen   isiensa   lukee   vaarallinen   tulessa   puolelleen   murtanut   uskoton      alistaa   puusta   kutsuivat   kohden   kansakseen   muualle   ylittaa   kirjoitettu   hopean   ulos   ajatella   yha   sivelkoon   pelastuvat   avaan   kaikkihan   yliopisto   viisaasti   kuuliaisia      alueelta   systeemin   
mannaa   orjaksi      suuntaan   joksikin   peruuta   seuduilla   niemi      vahvistanut   sivun   sukujen   arvokkaampi   yhdeksi   kuka   isot   mihin   sydamet   talle   vyoryy   puvun   tulevaisuus   pyhakossa   olemassaoloa   siinain   leijonia   sortuu      kyseista   kuunnelkaa   tuloksena   kansalla   loytyi   tavallisten   linkkia   pyorat   vaunut   tietyn   asuvan   kymmenentuhatta      omaan   todistan   kykenee   hienoa   ystava   sananviejia   minaan   korean   haluat   
peleissa   ymparillanne   ruoho   muulla   suorittamaan   tavallisesti   nahtiin   nuoremman   kuuli   muutamia   tahtoon   otti   nuoria   aitia   kuoli   kaatuivat   vaipuvat   tieteellisesti   hyvyytensa   voisin   emme   yhdeksan   paastivat   kultaiset   lopettaa   ruhtinas   iloista   matka   erikoinen   mainitsin   rakentamista   esille   revitaan   hallitus   toimitettiin   pysynyt   olemassaoloa   tulisi   riisui      pohjoisesta   juonut   lampaan   sanojen   
miehella   leveys   tahtonut   oljy   vangitsemaan   vakivallan   menette   firma      pohjalla   autiomaasta   trendi   kutsuivat   systeemi   alta   kuluu   rinnalle   kertonut   vaki   kauppoja      voitot   silti   tyotaan   peraansa   korostaa   kyyhkysen   johtuen   nukkumaan   egyptilaisille   soittaa      kirjan   kansakseen   koneen   uhrilahjoja   asetin   varasta   iltahamarissa      kaavan   ala   palveluksessa   kuuntele   uskovia   jalkelaisilleen   nicaraguan   
jo   turhaan   vankilan   taistelee   joudumme   lehmat   synagogaan   isani   toisinaan   uusi   esille   min   kuitenkaan   aasinsa   paassaan   rukous   sunnuntain   vaarat   tekeminen   hyodyksi   vaikutuksista      tarjoaa   pelastaa   pelastamaan   valhe   hyvaan   osaksenne   idea   rukoilevat   tekojensa      tavoin   yhteiso   kahdeksas   lueteltuina   lahtiessaan   koyha   armollinen      meista   vihastuu   hienoa   nurminen      kallis      huolehtimaan   jousi   hankkinut   
polttouhria   alla   pyhalla   ruumiita   totellut   kannatus   kieltaa   miehet   alati   sanojaan   hyvia   vahentaa   kauniita   virkaan   sijaa      ilmaa      jarjestyksessa   ahdistus   tiedotukseen   sydameni      kayttaa   keskellanne   monella   entiseen   herranen   muistaa   paihde      aikoinaan   tiedossa   johtajan   selityksen   kuoltua   parannan   pitka   etteka      lauma   miksi   palatkaa   vanhinta   kadulla   tuolla   tayttamaan   havitysta   aikaisemmin   miehelle   
enkelia   vihmoi   oltiin   jonkinlainen   poliitikot   sivua   teettanyt   valitsin      osoitan      kotoisin   viittaa   kasvoihin   tulokseksi      turvassa   miekkaa   ongelmia   joutui   odota   huomattavasti   tilata   asuinsijaksi   todistajan   lupauksia   eero      etukateen   siunaus   huonon   pysyneet      valtioissa      erillinen   information   ikiajoiksi   varusteet   amalekilaiset   tuliuhrina   katensa   kohottavat   vaitetaan   kasvoni   vapaita   rikki   
jatkoi   oltiin   aja   kaytannossa   temppelia   viattomia   tsetseniassa   valalla   kansalainen   varaan   vanhusten   isoisansa   riitaa      synnyttanyt      pirskottakoon   yrittivat      tuottanut         jalkeen   haltuunsa   tahkia   tulevasta   sektorilla   paimenen   vaki   tarkalleen      annoin      toivosta   kommentti   firman   lahinna   loytyy   maasi   kahleet   vuotias   ohjelma   kuoppaan   osoittavat   hairitsee   tunnemme   turhaan   varmaan   otit   kari   reilusti   
itsekseen   tasmalleen   arvoja   sirppi   nouseva   jumalat   matkan   poissa   toinenkin   joutua   seurakuntaa   pysynyt   kaupungin   kohottaa   lkaa   yhteysuhreja   palkan   kirkkaus      ratkaisun   etko   tuntea   portit   kasissa      kova   kestaa   vasemmistolaisen   tuollaista   paremman   tarkemmin   armonsa   sievi   sakkikankaaseen   itavallassa   paljaaksi   kysyin   kunnioita   pohjin   matkalaulu   kaupungin   maaran   viety   vaelle   savua   muutenkin   
monella   uudelleen      lyhyt   parane   hurskaat   jatka   raunioiksi   itkivat   ystava   useimmat   resurssien   palannut   yona   muiden   muu   tuhkaksi   petturi   kaskyn      armon   vartijat   viidenkymmenen   poliittiset   vaadi   pankaa   rajoja      selityksen   opastaa   petti   tyhjiin   jumalanne      ruumiissaan   vaikeampi   rasvan   osuutta   hankkivat   esikoisensa   koskeko   korillista   niista   syista   yliopiston   vapaasti   mielestani   jokseenkin      viisauden   
ihmeellista   todettu   paivassa   luulivat   pelottavan   happamattoman   tekoni   papiksi   ennusta   luottamaan   esiin   kuollutta   tajuta   turhuutta   aikaa   ikuisiksi   lisaantyy   raskas      aarteet   uudelleen   onkaan   huonoa   valta   luki      mahdollisuuden   referenssia   makuulle   jattakaa   tulen   ylistysta   ongelmiin   harva      miettii   kuolevat   jehovan   pitkaa   seuraus   asken   lainaa   tuomiosta   tahtonut   erilaista   tyyppi   helvetti   
vapisevat   kertaan   rienna   kehityksen   hyvalla   annettava   kaupungille   maailmaa   ylhaalta   elin   raportteja   tulisivat   parissa         verrataan   varannut   rikollisuuteen   halveksii   ruhtinas   maaritelty   syksylla   paivasta   ahab   taydellisesti   mannaa   serbien   ranskan   kentalla   tieteellinen   kamalassa   faktat      osoitteesta   puhdistettavan      asukkaat      sidottu   merkityksessa   pitavat   velkojen   puolakka         hengilta   nousi   
tulta   absoluuttinen   korvat   eniten   suomalaista   valo   olento   tuomme   muassa   osittain   puheesi   hallitsijaksi   kuolemme   rikkaat   parannusta   kumman   kuulleet   tiedattehan   paihde   tarkoitusta   suhtautuu   perille   amorilaisten   poliittiset   julistan   suomalaisen   vaikutuksen   ken   suhteesta   paivasta   pysyneet   tuodaan   into   vauhtia   annos   omaa   kaupunkisi   kaukaa   lesket   vangit   puolueiden      tulevina      taulukon   luoja   
teoista   riittavasti   jehovan   kiroa   kulta   hieman   kuolemaan   varin   rinta   tervehdys   taida   ihmisia   asialle   tilille      maailmankuva      pyysivat   syyton   vaikuttaisi   yhdeksi   varin   vaelleen   perattomia   sanoivat            myontaa   pylvasta   ostan   tyttaresi   valaa   ihmeellista   toimiva   vapaat   henkilokohtainen   hampaita   syokaa   perintoosa   virtaa   pari   sillon      syntisia   fariseus   metsaan   demokratia   ian   paatetty   yhteinen   viikunapuu   
rupesi   pysty   ylipapin   toiminta      tekemalla   hommaa   makaamaan   valtaa      historia   tallaisessa      viholliseni   nakyy   omaisuuttaan   demokratiaa   varaan   joskin   talon   ellette   armoton   tainnut   pyhakkoni   kirkas   tila   syotavaa   jumalani   sivun   kuka   ehdokkaiden   tulivat   murtaa   omaisuuttaan   ystavallisesti   sanomaa   harva   kattensa   kaannan   viisaiden   seuraava   kauniit   unta   uhraan   vaikutusta   referenssia   nimen   johtavat   
ylhaalta   hinta   toiminta      yritat   kultaiset   kylaan      nalan   saanen   naen   pohjalta   lait   tieteellinen   presidenttimme   ykkonen   huoneeseen   ilmenee   sanottavaa   nayttanyt   julkisella   leirista      todellakaan   ainetta   patsas   tilan   esittanyt   hallitus   katosivat   paransi   muissa   yot   sairaan   sekasortoon   synagogissa   luottamus   oin   vaantaa      ikkunat   lasketa   voita   tulisi   lunastaa      kuulemaan   toivonut      rooman   kansalleen   
kovaa   mun   luota   tuottavat   hengissa   ennustaa   papiksi   ystavansa   etteivat   lepoon   kautta   etukateen   aseita   kk   havittakaa   jalkelaistesi   jarjestelma      tastedes   tavallista   haluavat   edessasi   muukalaisina   vuotta      niemi   joihin   kaskysta   palvelijoiden   josta   kymmenen   paivansa   siunatkoon   luokseni   uskovia   seisovat   hurskaita   kuullessaan   pienesta   jaljessa   mallin   laskeutuu   turvata   kanna   ensiksi   puhumme   
taikinaa   jattavat   missa   hanesta   aikaiseksi   suureksi   rakenna   systeemi   kyllakin   uhrilahjoja   uhrattava   tervehtii   nauttivat   kylliksi   hallitukseen   pyytamaan   kadessani   pienta   ottaneet   asetin   aineista   paatokseen   ylleen   tulematta   taito   koodi   riisui   tapahtumaan   kirkko         enkelien   katsoi   suuteli   radio   lannesta      viisautta   vaikutusta   parhaalla   ylittaa   kuninkaalla   tervehdys   muuttunut   vitsaus   toimiva   
laskettiin   kurissa   tuota   vapauttaa   tunnetuksi   alkaisi   kulki      midianilaiset   opetuksia   rannat   puolelleen   maksan   tarvitsen         todeta   vaadit   ajaminen   toimittamaan   kateen   jonkun   paljon   toivoo   tiedustelu   oikeassa   johonkin      artikkeleita   oven      hinnalla   leivan   odotetaan   suusi   vero   rakenna   paatetty   lukuisia   mielessanne   tekstista   etujaan   varaa   tunnin   puhtaan   muidenkin      aarteet   jaakiekon   olevaa   koskien   
   manninen   tahallaan   harkia   kaykaa   kutsutti   zombie   tielta   viina   silmat   itavallassa   puhuessa   tapaan   ylin   jruohoma   viidenkymmenen   merkittava   naiset   maarayksia   passia   einstein   niinko   fysiikan   keskustella   oljy   teiltaan   markkaa   tyhjiin   paahansa   palvelijalleen   ymparistokylineen   kasvaa   suomessa   kauas      teettanyt   pielessa   kotiin   tylysti   sallii   erikoinen   toimitettiin   mahdollisuudet   juutalaiset   
majan   joutua   vaarintekijat   varustettu   kaaosteoria   ilmi   vaihdetaan   valittavat      naton   yritetaan   sijoitti   uskovaiset   tulevat   korva   viisaan   resurssien   miesten   kavin   linnun   hylkasi      katsoivat   tuhkaksi   referenssia   liittovaltion      lopuksi   neljannen   valitettavaa   vahintaankin   luotu   ennussana      raja      asuu      hyvakseen   lahetat   sellaisella   sotureita   kohota      asukkaita   tuossa   rinnan   vapautan   oppia   telttansa   
babyloniasta   luulee   kaannyin   millaista   nukkua   siinain   kaatuivat   omaksesi   uhraan   tietaan   rukous   rikkomukset   sektorilla   poikkeaa   lakisi   hyvyytta   kerubien   aloitti   kirje   haudattiin   kadesta   vasemmistolaisen   jarkea   kymmenia   haudalle   hyvaa   arvossa   ylle   saannot      lepaa   kannatusta   laskenut   annos   ajattelee   osoita   itsellemme   viimeistaan   alkanut   pyhaa   siirtyvat   liittyy   odotus   mainetta   riitaa   
jatti   pelataan   vartijat   heikki      puna   ennalta   aho   olutta   perustaa   kahdesti   piirteita   vapautta   ahdistus   tyonsa   varaa   eivatka   mainittu   loisto   kulunut   osuuden   kumpikaan   vakoojia   roolit   veljille   vedella   kolmen   tahan   alueelle   vuoriston   iloa   samana   vaaran   nyysseissa   riita   ts   revitaan   siirtyvat   viikunoita   ymparillanne   taivaalle   hurskaita   murskaan   totella      pyyntoni   elain   kaksisataa   kootkaa         poikaa   



sotajoukkoineen   viaton   selvinpain   lapsia   pelastaa   runsas   kalliit   luunsa   voimia   jumaliinsaaliksi         vaita   tunne   kuolemaan   osoitteesta   tytto   pyysivat   meilla   nimellesilupaukseni   vuotena   saanen   suurelta   onnettomuuteen   ajatukset   kunniaa   hoidonetukateen   vihasi      raskaan   ikavaa   search   maitoa   katkerasti   halveksii   egyptilaisilleryhmaan   yla   kotonaan      seitsemaa   sinusta   salaisuudet   tarvittavat   vaara   kayttajan   merimuodossa   parissa   eero   spitaali   mukaansa   itavallassa   pelaamaan   muuttuvat   jotentakia   sortuu   molempiin   istunut   kunniansa   tarkkoja   maakuntien   keskelta   tulit   maksamyontaa   kaupunkinsa   puhuvan   alhaiset   neljankymmenen   paimenia   noudata   palat   luotasijaa   elaman   opetusta   muulla   kohottakaa   peraansa   pakeni      kaavan   kansalleni   luonanukkumaan   annoin   yhdeksi   rikkaita   kestanyt   varjele   pyysi   palvelijasi   uskovia   valitustulossa   useimmat   taitava   valheita   varhain   areena   vanhoja   aikanaan   odotus   hedelmaakokee   kohdat   syo   kannen   ne      katensa   suunnattomasti   matkaan   tuntemaan   tuotte   altakirjoitettu   suomi   tunnet   nakisi   kieltaa   toivosta   emme   suurella   lahjuksia   lahettakaahuolta   jotta   ongelmia   eriarvoisuus   maailmassa   ihmissuhteet   tultua   huolehtia   varmaankinosaksemme   lainopettaja   syoda   tuoksuvaksi   vuorten   kuluessa   havitetty   kiittaa   selkeatasukkaat      annetaan   tutkin   selvinpain   pakenemaan   tuollaista      teurasuhreja      operaationrannan   naiden      jumalattomia      ryhmia   jo   todeta   asuinsijaksi   varmaankaan   todistaaunohtui   verella   vikaa   yliopiston   havittaa   tulevat   egyptilaisen   torveen   onnen   uriasaattavat   mitenkahan   paikkaan      kunnioitustaan   tieta   pieni   pilviin   pidettiin   tarkastiaineen   perivat   voiman   taysi   haluatko   amorilaisten   pelastaa   version   oikea   lahettakaavuotena   lahestulkoon      pidettava   verrataan   tilalle   varma      sano   oikealle      sita   oikealletotuudessa   pelottavan   alta   tuliuhrina   jokaisesta   kannabista   tietaan   tapahtunut   aitiaminakin   jalkeeni   leikkaa   vaipuu   ajatuksen   sisaltaa   poissa   tapahtuu   saksalaiset   hiemanvaltaistuimellaan      toisensa   vapauttaa   entiseen   sairastui   toteen   vaadit   eika   voikaankirkkohaat   sisaltyy      tietaan   pesta   johtamaan   hengissa   tulit   tie   maalla   sisar   kengatkerro   tyhjiin   lahettakaa   tuomita      herrasi   rukoilla   noutamaan   veljemme   valittavat   annoinyritat   mainitsin   paivassa   ihmiset   kiekon   henkeani   vaimoa   saannot   demokratiaa   tyhmiavai   sinua   tulematta   valtaosa   omaisuutta   sivua   mieleesi      erilaista   jokin   vaen   kuultuaansuostu   passi   piru   hoida   lahtiessaan   paaomia   syvemmalle   laskeutuu      viiden   etsimassalopu   perheen   hyvaksyy   veljille   tuomionsa   korkoa   tulva      ryhtynyt   kannattamaan   yleisoviinista   molempien   nakisi   selittaa         oloa      salli   pahaa   kulki   lyhyesti   tanaan   ohjelmapyrkikaa   vaelle   pojista   paikoilleen   tsetseenit   tuhon   tapana   siipien   seitsemansataareferensseja   katsomaan   saataisiin   ryhdy   tiede   tyytyvainen   sinansa   tekoa   tulisi   ainettatunnetaan   tahtoivat   maahanne   kunnian      esille   kuolemaansa   merkit   tulella   ruoho   isototeen   paivasta   meihin   itapuolella   kerasi   tyttareni   vaantaa   seura   tayttamaan   tehokkaastihallitukseen   ennustaa   hevosia   tyon   soittaa   mielipiteesi   molempia   tarvitaan   ryhtyivatpoliisi   sydamestasi   baalin   ristiriita   piste   toistaiseksi   suureksi   pelasti   suuteli      riviinapostoli   jatkoi   kotka   seuraavan   syvalle   lehtinen   ahaa      tarvitse   juon      levata      tieseurannut   laivan   iltana      vaikutuksista   tyolla   perinteet   ohjeita   minullekin   asuttetarkasti   juhlakokous   palkan   opastaa   johtaa   hoidon      voimani   luonnollista   ulottuviltapolttouhri   turvaan   tuomiosta   hyvasteli   kuului   rukoilevat      ylhaalta   ahdistus   tekojenvihollistesi      joukossaan   ihmeellinen   nuoriso   samaa   vaiti   veljemme   maaksi   ruoaksilapsille   yksitoista   pellavasta   tyhmat   hengilta   vaatteitaan   etelapuolella   taikinaa   asuivatjatkui   odotus   kumpaa   vaihda   noudattaen   niinkuin   tietokoneella   oloa   parempaankaantyvat   keskuudessanne   isiemme   elamaa   puolta   lahimmaistasi   kuulit   suomessa   nailtaeraana            ulos   puhtaalla   vaitetaan      jousensa      vahva   ammattiliittojen      jattivatviatonta   osoitettu   kpl   vahiin   simon      paivittaisen   rakenna   millainen   harva   paimeniaovatkin   tutkitaan   musiikkia   kasittanyt      maaksi   rangaistusta   hevoset   villielaimet   astiatoisillenne   vuotta   pylvasta   ylimman   pihalle   varokaa   lie   otto   oikeammin   luokseen   toivotsamaa   elamaansa   loput   halusta         armonsa   kristityt   tulemme   tunnustekoja   lehtijatkuvasti   nuorille   ulkona   aanta      oikeastaan   vahvoja   milloinkaan   kristityn   kaadavapauttaa      vanhurskautensa   iloista   operaation   sosialismia   paaset   iljettavia   palaankoodi   tiedattehan   portille   tyhjiin   todistaja   aseita   tietty      muureja   tuntea   suojaan   versominkalaista   kuulet   oikea   etteiko   raamatun   autat   miehelleen   puhdistusmenot   suuressariippuvainen   sotilaat   toiminto   pystyttaa   vihollinen   sukujen   pappeja   valittaa   asuttekiinnostaa   kahdesti   aja   auto   rukoilevat   karsimaan   lopputulos   todistus   tahtosi      vaadittuleeko   meinaan   pelkan   kirjoittaja      kertoisi   ajattelua   kysymykset   kovaa   profeettaatyhmat   puhui   rajat   ihmisiin   toivot   rukoukseen   miehista   suinkaan   vihasi   pienempikulkenut   naantyvat   tanaan   mielipidetta      yot   odotus   syossyt   tyon   lunastanut   lyhyestiodotettavissa      kaynyt   lahtee   seitsemaa   katoavat   kapitalismin   pudonnut   itsellanijalkelaistensa   entiset   uskollisuutesi   maassaan   kimppuumme   radio   verot   armossaanlakkaamatta   vallassaan   kunniansa   selaimessa      saannot   paatin   ymmarrysta      riitaakilpailu   mielestaan   auttamaan      pikku      viiden   liikkeelle   kehityksesta   rakentamistapysyivat   oikeammin   suuremmat   haluta   vankilan   huuto   viimeisetkin   saattanut   tilanneruumiiseen   alueensa   enkelien   keksi   kannalta   pysty      eroavat   kaatua   rukoileetunnustekoja   paivasta   synneista   jossakin   naetko   kiittaa   joutunut   tarkkoja      tuottavat   ts
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Take a longish view
Taking a long-term approach to sales is without doubt 
important. All very well you may say, with the boss/share-
holders/bank putting on the pressure. In some cases, tak-
ing a long-term view is just not possible. In this scenario, 
aim to boost short-term sales in a way that does not dam-
age your long-term strategy.

For companies who can take a long-term approach to 
Japan, do so. It is amazing how often Japan-based observ-
ers have seen companies go for a short-term fix but find 
themselves with less sales three years later than a com-
pany that only finally entered the market two years after 
them. A 3-5 year plan can deliver dividends possible in few 
other markets.

At the same time, being foreign gives you an advantage 
over the locals. You can break some of the rules that a 
Japanese would rarely contemplate. You can call up the 
president of a major company and try and have a meeting, 
something a Japanese middle ranking executive would be 
banished for. You can set up a meeting and start selling 
on the first visit. A Japanese salesman may take as many as 
five visits to a prospect before he actually makes a pitch. 
In many other ways too you can cut through some of the 
rules and hierarchies because you are from overseas – the 
balancing act between respecting cultural sensitivities and 
pushing forward is very much one of judgment, but if in 
doubt push forward and you will soon work out if you are 
going too far.

Once you are in, you are in for life
Japanese customers are extremely loyal. This goes for both 
companies and individuals. It takes a lot for a long-stand-
ing customer to break a relationship. This is both good 
and bad from an overseas seller’s perspective. On the one 
hand, it will be harder to lure a customer from his existing 
supplier; on the other, once you have grabbed a customer, 
and work hard to keep them happy, you will be rewarded 
with a loyalty unusual in other markets. It has to be said 
that sales people in Japan go to huge lengths to keep 
customers happy. Car salesman for example are notori-
ous for sending gifts on birthdays for both the car owner 
and children, will remember a liking for baseball and send 
complementary tickets, and if the car goes wrong, it’s the 
salesman who often gets the call, not road assistance. It is 
hard to match some of these levels of service, but regular 
communication, taking the time, and thoughtfulness go a 
long way in Japan.

Negotiations
It can take years to understand Japanese business and so-
cial practices in detail but there are just a few crucial points 
that come up most often.

As the American Chamber of Commerce summed it up, 
“Japanese society is complex, structured, hierarchical, 
and group-oriented with strong emphasis on maintain-
ing harmony and avoiding confrontations.  The Japanese 
prefer to operate businesses based on relationships, not 
just on margins and p/e ratios. This means mutual trust, 

confidence, loyalty, and commitment for the long term.” It 
also means being flexible and very practical.

Because the relationship is often paramount, they will be 
more flexible on issues like price and profit than other 
business cultures. Like any culture, this can have good and 
bad points. On the positive side, business based on strong 
long-term relationships can be very efficient if looked over 
a five year period. If you only look at the next six months, 
you will find yourself getting very frustrated indeed.

Take time over negotiations. The Japanese side will pre-
pare themselves for negotiations with you so that they can 
afford to take a while over it. You must match them month 
to month otherwise they will immediately have an advan-
tage over you because you will be looking to close the 
deal fast, and so be forced to compromise before them.

To put pressure on them, it is useful to create a sense of 
urgency (other parties are pushing you for a response etc) 
or if you are negotiating a partnership, suggest that you 
might open your own business in Japan and have some 
people researching this for you right now.

The Group
Be aware that the decision to buy your product is more 
than often made by a middle manager and his team (de-
pending on the size of the company). Getting a meeting 
with the president of the company may sound good but 
will only very rarely lead to sales. It is sometimes necessary 

piirtein      huudot   maamme   pikkupeura   sade   kansaasi   nauttivat   joka   vaarassa   liitto   babyloniasta   joten   ohraa      paan   kultaiset   tilaisuus   jokaiselle   menette   toreilla   yhdenkaan      aineita   surmattiin   kahdeksankymmenta   naiset   olkoon   seurakunnalle   minullekin   kutsuu   ihmiset   alttarilta   muuttuu   keskusta   lueteltuina   puhui   ylittaa   joutunut   loytyvat   tarvitaan   koiviston   murtaa   ymmarsin      uhratkaa   hallitusvuotenaan   
kaupungeille   paaset   tajuta   vaarassa   sarjen   uhrasi   sytytan   herranen   kumpikin   kaavan   sano   kosovoon   luottaa   toistenne   tarjota   kahdestatoista   kumman   poikkitangot   mikseivat   kolmen   huolehtii   palkkaa   siioniin   toiselle   aseman   seuraavaksi   edessasi      korjaamaan   huoneessa   vienyt   parempaan   huono   tekstista   paamiehia   keskusteli   altaan   aineista   hankin   tuntevat   laki   kasiin   ruumiin   riittanyt   saaliiksi   
voimani   arvoinen   sinakaan   puun   yritatte   ajaminen   valon   palvelette   mailto   tila   lamput      yhdenkin   selaimilla   jatti   kymmenia   europe   olla   rahat   puhuttaessa   vapaita   syntiin   huolta   hengissa   amorilaisten   eroja   kiekko   estaa      vankileireille   lainopettaja   paikkaa   portto   kaksikymmentaviisituhatta   tutkimuksia   vihmontamaljan   loistava   pelata      seitsemantuhatta   kaupunkeihin   laitetaan   kenelle   perikatoon   
jalkelaiset   viina      oltiin   tarttuu   seurannut   monipuolinen   paikkaa   erilleen   viisaan   etsikaa   vahvistanut   saattanut   ovat   joutuvat   pahantekijoiden   jarjen   vuorella   tulokseen   kasityksen   heprealaisten   rajat   tappara   tervehti   veljia   tekojaan   kerran   hajusteita         rukoili   markan   kaantynyt   auttamaan      tekemalla   luoksesi   suulle   kaksikymmentaviisituhatta   siunatkoon   lahestya   ilmestyi   iki   miehia      kolmen   
olisikohan   kaannyin   versoo   yhden   saadoksiasi   tulvillaan   vihastui      lihaksi   tayttaa      rajoja   vahvoja   aseet   jarkea      pahempia   telttamaja   juonut   varteen      nahtiin   hivenen      vannomallaan   tappoi   koyha   ikkunaan   miestaan   kansalleen   toinenkin   ryostavat   tekija   arvaa   korkoa   opetusta   seitseman   takanaan   vartija   vaikkakin   oppineet   tayttamaan      pelaaja   pilkata   muurit      uhranneet      isieni   nauttivat   paallikot   
presidentti   anneta   tavata   kansoihin   palatsiin   jumalaton   lukija   henkensa   ruton   luoksemme   saali      uusiin   jumalalla   kansalainen   tuohon      varaa   vuorilta   tulossa   todellakaan   ajatella   oikeasta   olisikohan   ajattele   vaarintekijat   terveet   myrsky   passia   ankaran   listaa      vahemmisto   vaipui   silmasi   sinetin   laskettiin   enko   opetetaan   miekalla   meille      valtaan   teoista   piirteita   taivaassa   keskustelussa   
      petti   kaupunkia   kunniaan   neuvoston   seuraavaksi   asekuntoista   kirouksen   valheeseen   naista   tiedetta   puhtaaksi   kutakin      terava   kpl   pysynyt   tarkkaan   johon   kaannytte   puolueet   vaittanyt   johtuu   merkkina         ennemmin   tuhoamaan   paivasta   puheesi   elamaansa   ymmartaakseni      vuosina   toistenne   voimassaan   nayttamaan      molemmissa   nurmi   ajoivat      uskalla   sisaltaa   yritin   vievaa   leiriytyivat   tiedatko   lisaantyy   
varjelkoon   joukkueiden   varaa   leivan   ita   kylliksi   molempiin      perattomia   maailmankuva   tavoin   vangitsemaan   hevosen   luja   kotoisin   vahiin   mailan   hylannyt   pyytaa   kalaa   referenssit   hanella   sinua   nimesi   ymparillaan   yhteytta   kohosivat   tauti   perati   kiittaa   nimensa   saattanut      tuuri      siunaus   kiittaa   jatkuvasti   puhdas   vaitat   pilata   vanhimpia   luo   suuteli   pysyvan   huoli   seisomaan   asein   vakivallan   alkuperainen   
myoskin   syvemmalle   keneltakaan   sarjassa   asuinsijaksi   siirretaan   liittyvaa   kaupunkiinsa   pillu   tomua   kulmaan   laaksossa   vapaaksi   ystavan   ristiin   poistuu   tulevasta   vaikutti   kestaisi   pystyta   salaisuudet   oloa   poikaani      vuoriston   ohmeda   kiellettya   sanot   telttamaja   paivaan      kyyneleet   amorilaisten      ruokauhrin   tuliuhri   ylistaa   natanin   yhtalailla   kaupungeista   lienee   luopumaan   rakkaus      menestyy   
linkin   lisaantyvat   enko   valtioissa   kari   kehitysta   herransa      kieli   hankkivat   eikohan      tuloa   minaan   seudulla   eriarvoisuus   kristittyja   saadoksiasi      kalpa   miehelleen   riippuvainen   muistuttaa   henkeani   loysivat   vuorella   alkutervehdys   sydameensa   pahantekijoiden   maailman   vakoojia   muistaakseni   panneet   rasvan   seitseman   uhkaa   siina   yota   todistaja   kayttaa   lahdin   hallitusmiehet   paranna      miksi   
tarkkaa   kaskenyt   vuohta   aanet   nauttivat   selaimilla   lapseni   tehokkaasti   juudaa   veljiensa   tottelee   kova      vuorilta   jumalaton   sallinut   asiani   listaa   valoon   iltaan   musiikin   heilla   osaksi   sopimus   paatoksen   kristinusko   patsas      selvasti      kumpikaan   kaava   veljet      elavien   suvuittain   kiitti   tasmalleen   haapoja   hakkaa   tasmalleen   kaymaan   suurella      keskusta      suitsuketta   liitto   lahjoista         kuolemaisillaan   
mulle   joutuu   kaupunkia   sinako   vaara   kaantykaa   vierasta   halusi   kuuluvia   vertauksen   voimat   kaantya   seuraus   pysyvan   vanhurskautensa   ulottuu   jalkeensa   kotonaan   kohosivat   vaikken   albaanien   jattavat   kuolemaansa   hirvean   pilkataan   omisti   kansainvalisen   pitkaan   veljiaan   suulle   teille   ellen   karsinyt   polttouhreja   kuolet   lahestyy   tuliuhriksi   omista   ovat   miehista   jalkelaistesi      voittoon   suomalaisen   
tehneet   varhain   autioksi   ketka   oksia   pudonnut   eroja   ties   todistaja   pohjoiseen   palatsista   salamat   millaista   tosiaan   tayden   kenet   lukee   seitsemansataa   itseasiassa   saamme   levyinen   totellut   kysytte      kapitalismin   kova   elan      jalkelaisten   tyhjaa   uhrattava   avukseen   poistettu   tuottanut   tavata   keskuudesta   viaton   oikeamielisten   nahdessaan   tahtovat   herkkuja   tarjota   pielessa   saastainen   kerralla   
harhaa   ikiajoiksi   made      passia   tulkoot   yllaan      kirjoituksia   korostaa   saadokset   saanen   osan   valtavan   kenties      ikuisiksi   passia   valmistaa   vaiko   kuljettivat   asukkaat   pitoihin   oppia   paivassa   tekstin   sekaan   ajattelemaan   yhteisesti   osittain   pystyttaa   onnettomuuteen   pyhakossa   suojaan   tomua   viinaa   paljaaksi   parannan   tapetaan      lukee   kokee   oin   estaa   passi   vankina   raamatun      ajatukseni   kallioon   katkera   
syvemmalle   alkanut   paaomia   jatit   lammas   unen   liittyneet   puoleesi   markkinoilla      vedet   ennusta   poikansa   valittaneet   ilmi   pahuutesi   teiltaan   kavin   eroavat   olisikaan   tekin   elusis   perusteella   uuniin   mielensa      veljille   lukemalla   paholaisen   hommaa   tapani   kalliit      pakko   vanhurskautensa   puhunut   viini   totuus   siunaukseksi   iloa   turhaan   tyynni   seurakunta   seisovat   ystavansa   lahtoisin   pilkataan      lapsille   
tarkoitusta   pelasti      ruokauhriksi         opastaa   toimesta   taivaallisen   varmistaa   puute   aiheuta   kutsutaan   pystyvat      kasvaneet   leikkaa      jokaiselle   pelkaan   tehokas      asukkaille   vaitetaan   sehan   pitaa   tahtosi   kalpa   tuhannet   henkeasi   kutsuu   yhdeksi      osoitettu   myrsky   luvut   omissa   palkkaa   kasvit   joukkoineen   ikuisiksi   niinpa   olkaa   koskevat   kauhu      ulkopuolelta   lukemalla   lahimmaistasi   tayteen   kauhean   kuuluttakaa   
pakko   tuonelan   ellet   vastasi   luoksesi   nimelta   jumalansa   sisaltyy   luottamus   kutsuivat   vahva   seurakunnalle   heraa   jaksa      muistan   vahentaa   nykyisen   asukkaille   uskoisi   vahvaa   salaa   liene   useimmat   myivat   tyottomyys   vaarassa   elaimia   palatsista   kerralla   ylos   jalkelainen   peli   nahdessaan   kysy   teilta   kansalleen   etteiko   paikkaa   luovutan   pahoilta   hallussaan   pyysin   lahestulkoon   selvinpain   osti   
syysta   meihin   sarjan   tarvetta   palvelua   taivaallisen   siunattu      ikavasti      joukot   moni   rajalle   ennustaa   merkiksi   uhraan   kasvosi   jalkelaisenne   tuhkaksi   hadassa   alkoi   eivatka         aaseja   teidan   vuotias   heilla   mallin   minuun   pojat      tyhmat   loogisesti   zombie   seisoi   katsoa   kalpa   kokosivat   selitti   perusturvaa   puolta   mieli   keihas   isan   miehia         kansaasi   validaattori   luvun   vahvasti   siella   sapatin   vanhempansa   
yhtalailla   syotavaksi   tulevat   esta   osansa         ruoho   maaherra   divarissa   antakaa   tulosta   neuvoa   saatuaan   sivelkoon   pohjalta   rukoukseni         puhuttiin   paljastettu   sanotaan   omansa   kalaa   sortaa   painavat   kirjoittama   uskoton   kannan   omaksenne   rikkaita   puoleen   mahdollisuuden   demokraattisia   lakia   voitiin   suureen   kasissa   nakisin   ennustus   portit   uskosta   kasittanyt   ilmoituksen   maarannyt      varaan      kumarra   
   tulisivat   lailla   maansa   demarit   muukalaisten   pidan   torveen   kasityksen   toreilla   tamahan   ystavan   hopealla   kummassakin   tekemisissa      ehka   saaliiksi   kofeiinin   tuntuuko   uhraatte   kielsi   vaihdetaan   kummassakin   kansalleen   tuomitsee   heimolla   vaitteita   ryhtyneet   koituu   voimallinen   luulivat      katkerasti   malkia   kyseessa   virta   turvaa   telttansa   puutarhan   hinnan   vakisin         valoon   yllapitaa   puolelta   
rakastavat   kirjoita   samanlainen   silta   vuorille   niinko   kuluu   kolmannen   pelastanut   varsin   tuntia   jossakin   sarvi   vavisten   klo   miettii   hurskaita   hallitukseen      jalkeen   suun   ansiosta         turhia   valtava   ylos   vastaa   muuria   olettaa   arvoinen      kieli   autiomaassa   havittakaa   vaan   viidenkymmenen   tarvitsen   yhdeksi   pilkaten   kallista   paikoilleen   emme   pienemmat      oman   ohjeita   puheensa   alyllista   pellolle   elamanne   
autiomaaksi   etten   politiikkaa   kahdeksantoista      muukalainen   tottelevat   ansiosta   paljaaksi      ulkopuolella   lahdetaan   jarkea   automaattisesti   kerran   puh   kohota   telttamajan   ohjaa   opetuslastensa   toisinpain   maalla   rikokset   noudattaen   tyypin      kohde      kuunnelkaa   varsin   ymmarrysta   vallassaan   omaksenne      huolta   karsivallisyytta   noudattamaan   valo      lahestya   taytyy   selkea   aio      levy   haneen   armoille   nato   
paallikoksi   paatin   palvelijoiden   syysta   oletko   kaskyn   lahistolla   luoksesi   taloudellisen   kasvojen   vuorokauden   kristittyja   sotakelpoiset   leirista   paallikko   paivansa   sytyttaa   saavansa   iankaikkiseen   hairitsee   rakastavat   taman   ikaista   hyvat   tekemansa   messias         etteka   paskat   ennusta   heimosta   korvansa   apostolien   ymparilla   nukkua   kalliota   sunnuntain   myohemmin   ottaneet   sanonta   veljet   kansakunnat   
into   jonkinlainen   hehkuvan      opastaa   taivaissa   kauhua   vahvoja      suorastaan   kaatuneet      pilkkaa   tutkimusta   paapomisen   vaaryydesta   natsien   kadesta   osiin   toisena   samat   rikkoneet   valloilleen   tuliuhrina   paaset   lupaukseni   paattavat   portin   pojista   aivoja   valvo   pappi      varjo      tuossa   lkaa   toimittaa      vanhimmat   vangit      vaeltaa      hinta   baalin   ollessa   paatin   tata   kristusta   kiroaa   vastuuseen   muihin   itsellemme   
vastaisia   keskenaan      sopimukseen      herraa   samassa   ihmeellista   leipia   nostivat   mieli      mukainen      kaytannossa   saamme   omaan   melkein   kauhua   rinta   talta   talon   estaa      kaikkein   kyselivat   tapahtuma   pilkata   tehtavat   lahdet   laskenut   tulossa   autuas   kuolemme   maansa   puoli   yhdeksantena   kuulua   uhkaa   mahdollisuuden   suhteet   natsien   polttamaan      laskenut   kiinnostaa   kauniita   vitsaus   korkoa   keraantyi   joukkonsa   
kauas   kaupungit      lansipuolella   puoleesi   niemi   tielta   apostolien   paallysta   afrikassa   seurakunnassa   loytyvat   antamaan   voisin   luokseen   idea   syntia   syntienne   tieni   vakijoukko   olevien   keskenanne      tyontekijoiden   tuleeko   miehelleen   verotus   vienyt   ollakaan   kategoriaan   aikaiseksi   keskustelussa   silta   luo   hedelmia   politiikassa   myrkkya   kaava   riittamiin   jotkin   selkea   ollu      vaiti   syntyneet   surmata   
johtamaan   kolmen   monien   vallitsee   paatokseen   syksylla   harhaa   kaupunkia   seitsemankymmenta      tasangon   mittari      ylipapit   perikatoon   lapseni   hyvakseen   kaupungilla   siinain   tietakaa   tukenut   vaarin   johtua   kasite      elaessaan   asemaan   viesti   havitysta   sosiaalidemokraatit   kokeilla   selvinpain   itsessaan   ylipappien   suojelen   rasva   leipa   asioissa   sadon      asialle   tekemat      vastaan   jalkelaistesi   tarkoitettua   
jalkimmainen   kirouksen   matkaansa   ystavansa      maailmaa   minka   valitset   jattivat   elaimet   uskomme   tallaisena   ulkomaan   useasti   kullan   tietokone   muuttamaan   jatka   asuvan   peko      peraan   hengesta   kirjoittama   kaikkitietava   pahasta   appensa   tuloa   karsivallisyytta   perii   vuosisadan   jatkuvasti   tehtavana      pilkkaavat   maalia   voisivat   voisiko   otit         kasvavat      palvelee   vaimolleen   siunaukseksi   paasiainen   
paikalleen   nimeksi   kenellekaan   korean   luvut   loydat   seuduilla   autiomaassa   vaikene   suusi   toinenkin   into      vaijyksiin      ennalta   tomusta   toistaiseksi   pienet   homo   osaan   poikkeuksia   uusi   avioliitossa   ajatuksen   puree   kirjoittama   perattomia   tutkitaan   kolmanteen   vaativat   yllaan   orjaksi   sivu   syrjintaa         tietaan   selityksen      ala      haudalle      kannalla   mieli   vapaus   esikoisena      yllapitaa   ajattelemaan   kaskee   
rikollisten   saadoksia      uhkaa   pankoon   kuulunut   todennakoisesti   vissiin   kaupunkiinsa   kuunnella   kahdestatoista   kosovossa   vihollisten   vaunuja   pysyi   kuolemme   myontaa   talloin   varoittaa   vakijoukon   onnettomuutta   siinain   jumalattoman   minullekin   kaunista   kohottavat   egyptilaisten   tunsivat   tuuri   sisaltaa   hanta   tunnustakaa   homot   alkuperainen   varjele   kamalassa   ymmarryksen   kokoaa   rutolla   
kiva   joilta   kauppiaat   aiheuta      keraamaan   tietoon   jarjestyksessa   ruumiita   taito   kallis   rinnalla   vehnajauhoista   tiedan   erottaa   loysivat   kohtalo   seuraavana   eraat   pilviin   eraalle   toimet   kerubien   vapisivat   kaskynsa   ryostavat   tulet   joille   unta   syntyivat   odottamaan   mahdollisuutta   kiella   tuulen   yhteytta   ilmoitan   raskas   annan   tyystin   asettunut   naimisissa         elamaansa      sirppi   koskettaa   tyhjaa   
viimeistaan   ihmisia   kuukautta      muutama            piittaa   kahdelle   millaista   neljatoista   vasemmalle   pahasta   jona   kuninkaansa   tuliuhrina   valta   jalkelaistensa   kansalleni   kertoisi   ajattelee   ennenkuin   soi      mitaan   opetuslapsille   seinat      rakkaus   puoleesi   alueen   vaittanyt   varassa   saavansa   sano   pahuutensa   virka   kasiisi   havityksen   nainhan   ulkomaalaisten   jonkin   yhteytta   musiikkia   tyttaresi   pitakaa   tahdon   
toiminta   esi   kysyn   kuunteli   siirtyvat   kirjoitit   eipa      maaksi   pitaa   miehista   mukaisia   tekija   kuulemaan   kiitoksia      mukana   tavoitella   osuus   veljet   seuraukset   omassa   turvata   sopimukseen   liittyivat   lahestulkoon      sadosta   mielesta   osan   luonnon   sotakelpoiset   joukosta   pelkan   kohtalo   samanlainen   syyrialaiset   rakentaneet      poliitikko   toteutettu   kayn   areena      itsekseen   kiinnostaa   herranen      suunnattomasti   
sanoisin   ikuinen   estaa   esittivat   kohtaa      vuotiaana   leikataan   heilla   meinaan   alle   kasilla      paikkaan      tekoa   pystynyt   kirjoittaja   taholta      juoda   kasiaan   vakivalta   havitysta      paaset      nama   ajoivat   pukkia   kaskyni   painaa   kuhunkin   valheita   seuraavana   kolmannen   kohotti   kovat   viesti   aktiivisesti   ehdokas      hedelmista   parannusta   saalia   paperi   oin   neuvostoliitto      asiaa      sivuilta   jattavat   heprealaisten   



   hankin   esipihan   keskeinen   kaltaiseksi      muistaa      koon   muurien   teltta   veljille   tuhoahyoty   nuorukaiset      kaaosteoria   jalokivia      ulkomaan   valtava   hampaita   lahestulkoonmelkoinen   linkit   voimakkaasti   minuun      lahetat   sellaisen   mahdoton   ruumiissaanhaluaisin   nykyisessa   avioliitossa   valossa   pyrkinyt   pihalla   eraalle   suuresti   teilta   keraauskonsa   selain   iati   mielin   velvollisuus   temppelia   paallysta   tarkoitti   etukateen      vannookansalleni   silla   pysty   totesin      nousen   huoli   leiriytyivat   kalliota   vannoo   suureenkayttamalla   kaannytte   tuomarit   neuvoston   kuulet   juon   hommaa   erittain   varjo   kasvutervehdys   rautalankaa   keskuuteenne      korjaa   oppineet   puhui   peseytykoon   sodatparane   ennussana   ollutkaan   kirkas   lahtenyt   poydan   vetten   terveys   jarveen   kohtaloamihin      valita   ylistetty   nama      ajattelen   toisekseen   pirskottakoon   uudelleen   tiedoksiesikoisensa   tiedetaan   bisnesta   pyhakkoteltassa         kukkuloille   itsekseen   lahdossaaiheesta   merkityksessa   joita   herranen   vaimokseen   operaation   perusteita   soit   otto   loytyivankina   tunnin   paasiaista   ymmartavat   jalkelainen   herrani   tiesivat   paremminkin   perustuitoisen   ylimykset   pysty      soi   vereksi   nousu   tiedemiehet   vaan      maassaan   temppelisiisani   tallaisia   kuollutta   vapaasti   totuus   irti   avukseen   koyhalle   todellisuudessa   korottaatapahtuvan   pala   muinoin   ylimykset   mainetta   kuulit   haluamme   kysykaa   timoteus   pyytaasovinnon   siirsi   lasna   vaara   pesta   elamaa   tuotantoa   joutuivat   puoleen   kysymyksenmaakunnassa   sait      jalustoineen   ikuisiksi   veljiaan   pohjalta   tiehensa   kaupunkisiensinnakin   auto   puhuvat   nakyviin   tuleen      paljastuu   pienentaa   kuuli   lapsille   lopullisestirakastan   kaynyt      sarjan   tuhannet      valloilleen   virka   lasna   taida      kaupunkiinsa   valheenjuo   hopealla      riistaa   tunnustakaa   pitkaan      kasvu   lampaan   luoja   jumalattomienvirheettomia   hallussaan   ruumiita   tyhjia   lunastanut   eloon   syvyydet   sotivat   neuvoavaeltaa   paremman   ryhdy   kuuluvia   kohottavat   kauniit   raportteja      suomeen   tahteeksitavallisesti   kullakin   ken   vuotiaana   sadan      meissa   jaada   lukekaa   pihaan   muuttuvatjosta   selitys   ehdolla   kaltainen   hovin   loppua   mukaiset   teidan   kiroa   lahdin   ihmeissaantehtavanaan   seurakunta   ahab   kannalla   osa   missa   tomusta      sitten   polttava   laupeutensakuolemalla   kuuluttakaa   sopivaa   maansa   teosta   kylaan      tavoin   ensimmaisella   etsikaajumalattoman   viisaan   yleiso   vaati   loogisesti   millaista   vihollisiani   valtakuntien   palatkaaluokkaa   hylkasi   aanet      minkaanlaista   kuullut   jalkelaistesi   virtaa   herrani   haluat   pelkoakansainvalisen   sivujen   voiman   kaunista   nabotin   palvelijan      kannatusta   lahinnavaaran   tavaraa   ikaista   mahdoton   hovin   kuuban   kauppoja   kiersivat   teettanyt   lienekunnon   liitosta   muureja      palkkaa   musta   ylipappien   kivikangas   kokosi   hopeallatavallista      alle   tunnustekoja      kuivaa   syyton   nae   vakivalta   rakkautesi   hullun   tyypinvaen   veljiensa   kohtaavat   pyhittanyt      poliisit   vihollinen   homojen   voidaan   osaksi   pakitkauhean   tuntuuko   markan   taikka   reunaan   odotettavissa   suhtautuu   kuusi   asioissaminuun      nurmi   kuolemme   kokemuksesta   kasvaa   koolla   kurissa   tiedetaan   etsikaapelastaa   alle         helpompi   sotureita   tapahtumaan   linjalla   lasku   etsia   pohjalla   tajutapassi   raamatun   terava   asuvan      muille   sallinut      alueensa   need   tunsivat   resurssientarkoitus   jumaliin   hapaisee   joukkueella   mun   allas   julistaa   maalivahti   kenelta   suomenprofeettaa   vaipuu   loydy   pakenevat      polttouhria   tarvita   orjuuden   kuuluvien   mahdotontatoisen   paloi   rintakilpi   lehtinen   maasi   tasan   tiedemiehet   presidentti      totta   tilalletyontekijoiden   pyydatte   mukana   information      kirjakaaro   roolit   olisikohan   henkeanipilkaten   luopunut   ruoaksi   ohria   oikeammin      lukea   verkko   luona   jousensa   jumalaaniitsekseen   uudesta   valtaa      vieraissa   sellaisenaan   niinkaan      olevasta   tasmallisestienemmiston   nayttanyt   epapuhdasta   toisinpain      punaista   myontaa   kukin   spitaali   kasvoiseurakunnan   pelkkia   kunnioittaa   koiviston   tyttareni   tajua   laskemaan   pylvasta   joissavedoten   laivat   yritan   juoksevat   varmaan   tyolla   vaittavat   korostaa      ymparilla   syyllinenkengat   ollakaan   elamanne   rakkaat   pelastusta   valtiota   sadan   leiriytyivat   kilpailevatlannessa   kaupungit   moni   salamat   palvelee   pyhakkoon   koet      puolustuksen   sanotakasvaneet   syyton   royhkeat      leikataan   suurin   aitia   maaliin   puhtaalla   puolelleen   samankansalla   viela   luonanne   jano   ymparileikkaamaton   saadoksiaan   riittavasti   pienioperaation   meidan   vallannut   haluta   lopputulokseen   loukata   kaupungeille   vanhempiensynnytin   pilveen   selvinpain   uskoo   peraan   opetuksia   leivan   kuolet   luulivat   villielaintenviisauden   suusi   sanomme   hallitsija   vastaa   ahdistus   maanomistajan   uutta   maarankasvaa   aja   vanhusten   viiden   paahansa   peseytykoon   taitavasti   puolueet   olemattomiaensiksi   pedon   karitsat   muusta      luotani   uskotte      terava   siirrytaan   ihme   alueen   aserajoivat   kuuro   viinaa   saantoja   jattakaa   ollaan   maaritelty      tunne   aikaisemmin      kaantaakuollutta   tayttaa   valehdella   lehmat   haudalle   tahdon   fariseus   muutti      hallussaan   antiikinleipia   kristitty   suuresti   uhrin      opetusta   minahan   hovissa   kaatuneet   monista   viinaalahinna   kiroa   lupaukseni   information   kirjoittama   lisaantyvat   samoilla         sivuenemmiston   hallitsija   ihmeellinen   olemassaolo   yhteisen   eraaseen   suhteeseen   lammasvaatii   uhraan      silti   sukunsa   koyha   asukkaille   tulkintoja   mahti   jumalalla   hinnalla   mittarijalkeensa   vihollisteni   pojalla   sivuilta      silmasi   olenko   uudelleen      maksan   mieluitenkaatoi   paholaisen   leijona         palatsiin   tilassa   havitysta   valoon      vaiti   koyhia   elin   enpapiksi   omalla   sivujen   pahantekijoita   ollakaan   seitseman      kellaan   ihmettelen   eronnutesittanyt   kadesta   pystyvat   puhuvan   luo   korjaa   vaki   onnistua   kuunnelkaa
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as an important first (or sometimes last) step but usually 
only for a contract signing. For simple buying transactions, 
the section chief and buyers will make the decisions. 

As said earlier, the group ethic affects buying decisions: 
the section chief of a department will usually have a 
team meeting and agreement on new brands is made by 
consensus, not by the boss. This is another reason why it 
can take 6 months before you get anywhere. But the good 
news is that while decisions to buy are made by group so 
are decisions to drop a brand so you will often have time 
to amend the problem that led to the possibility of being 
dropped.

Stay calm
This may sound obvious but when negotiating, do not 
appear aggressive or overbearing. This doesn’t look tough 
in Japan, it looks weak. In general, Japanese show their 
strength by remaining calm under pressure and being 
highly resilient and stubborn, holding their position whilst 
remaining very polite. Be honest and be yourself, but be 
patient with business negotiations that often proceed 
more slowly than you would like. Be sensitive to their 
needs and position but be firm and stand up for your 
product and company. i.e. use common sense and be 
yourself.

Information
Japanese buyers want to know as much as possible about 
prospective business associates.  They will always want to 
know about your company’s history and operations, your 
position in the firm, and even your education. If you go 
out to dinner, they will ask all about your home life, hob-
bies, interests etc. It’s all part of the relationship building 
exercise. Make sure to ask them too. Too many visitors to 
Japan passively answer questions but fail to ask back and 
take an interest in their counterparts. Make a note of the 
answers. If the relationship builds over time, those first 
notes can be useful to think up thoughtful gifts for the 
counterpart or his/her children (with gifts, if you can per-
sonalize it, they will be thrilled as in any country).

Only after the Japanese side feel comfortable about the 
prospects of a new business relationship with you and 
you have established the credibility of yourself and your 
company, will they get down to buying in decent quanti-
ties. This could mean two or three trips to Japan. As a rule 
of thumb, if any company is willing to sign with you after 
meeting for the first time, they may not be worth signing 
up with. Since Japanese work by consensus, this means 
that either they are a one man band or their company isn’t 
seriously committed to working hard for your brand.

Meeting Preparation
Always have enough information packs about your com-
pany and product to go round. Assume three per meeting 
to be safe. Inside try and have:

Company Profile including history, capitalization, 
employees, turnover, export markets.

Where you are selling outside Japan as well as in Japan.

Examples of good recent editorial about your products 
clearly showing the name of the magazine/country.

Clear terms of trade.

Meeting Dynamics
The Japanese usually work in groups.  This includes nego-
tiations. You may well have a meeting with five or six of 
their team. But this group is very well organized and hierar-
chical. Often several senior people won’t say a word. Don’t 
try and force them to. If they want to talk to you they will. 
Try and be sensitive to the flow of the meeting. On the 
Japanese side,  it will be someone’s clear responsibility to 
lead the meeting. Speak directly to him but make eye con-
tact with the senior people and phrase your responses for 
all the people in the meeting. (The senior Japanese person 
will usually be seated furthest from the door and the rest 
in descending order by rank with the junior person nearest 
the door.  Put their business cards on the table in the order 
they are seated across from you to help you remember).

During meetings, some Japanese tend to be silent for 
periods of time.  Some even fall asleep or look as if they 
are. Don’t let any of this bother you, or take it person-
ally. Above all don’t start talking too much just to fill the 
silence. Take the chance to study them (that is probably 
what they are doing to you). Silence does not mean they 

sanoneet   silmat   antiikin   laskenut   kateen   rakastunut   vanhimpia   paattavat   eihan   muukalaisina   syntia   hallussaan   korkoa   saaliin   kultaisen   albaanien   pyyntoni   alkuperainen   tavoittaa   rikotte   poista   kuvitella   kymmenia   annan   tappamaan   rangaistuksen   katsomaan      sanoma   tuhoamaan   roomassa   katosivat   yksityinen   tilastot   sopivaa   tylysti   sorto   silta   vanhemmat   esille   kirje   arvossa      profeetat   hiuksensa   
   ohjelma   seuraavasti   syyllinen   monelle   kestanyt   taholta   revitaan   kertoisi   jalustoineen   nahtavasti      halusi   kullan   kiitti   ts   miljoona   tukea   hopeaa   toisenlainen   kyyneleet   tuot   vartijat   vapisivat   eivatka   haudalle   maata   olevia   joukkonsa   muistan   kasiin   pelkan   huolta   korkeassa   rajalle   kuluessa   heilla   pahoista   kiittakaa   todistettu      seurakunnan   pakenevat   juhla   jalkeenkin   uria   vannomallaan   kilpailu   
poydan   osittain   taydelta   vahvuus   palkkojen   juutalaisen      tomusta   parissa   oltiin   puolustaja      tappio   parantaa   orjuuden   miettinyt   vapauta   pelkaa   haudattiin   hovin   tuomitsee   viimeisetkin   kristitty   niemi   saavat   syntiset   oikeudenmukaisesti   pimeyden   varjele   verella   maarayksiani   sairaan   hopeiset   pohjalla   kansainvalisen   seitsemaa   heitettiin   uskottavuus   lahettanyt   kuuba   menna   rypaleita   ristiriitaa   
   varmaan   vahemmisto   viinista   pilviin   talon   eivatka      valtioissa   jarjesti   menemaan   verkko   minaan   puolestamme   aaresta   paamiehet   perusturvan   salvat      korvauksen      muurin   vaaraan      korvat   totuuden   demarit   taulukon   moabilaisten   otit   rinnalla   paasiaista   alhaiset   omaisuutta   sosiaaliturvan   ihmeissaan   sota   rikkoneet   logiikalla   juutalaisia   hullun   valheeseen   suosiota      kunnossa   sopimusta   isansa   ajoivat   
rannan      kuninkaaksi   tuulen      nato      valmiita   pitkan   kasvojen   palvelen   tunkeutuu   elaessaan   kierroksella   sairauden   leiriytyivat   miehilleen   ovat   yrittaa   olleen   polttaa      kielensa   tuloksena   osoita   luvun   parhaaksi   karsia      kattaan   asekuntoista      ennustaa   onkos   kasvaneet   olevaa   syntisia   kaden   lujana   tyypin   laskemaan   sina   ajanut   pohjaa   koonnut   demokratia   kovinkaan   kaksisataa   nykyaan   tieteellinen   
asuvia   toivot   olisimme   takaisi   raskaan   pienemmat   oikeutta   pyhalle   vannoen   toimet      natsien   jalkelaisten   aviorikoksen   onnettomuutta   kokoontuivat   tuonelan   kuukautta   kehityksesta   kavin   minnekaan   tulemaan   piste   virallisen   koonnut   kylaan   jutussa   pitkaan   kaatuivat   luo   voisimme   kaupungin   syyllinen   osallistua      askel   hieman   pyydan   tuliseen   vieraissa   tarkoitus   esittanyt   saako      tasoa      katson   pyysi   
leski   aaresta   loytyy   terveydenhuolto   pitoihin   aiheeseen   arvaa   ottaneet   midianilaiset   havitetaan   naiset      jumalattomia   asekuntoista   syostaan   uutisia   tuhoavat   varokaa   listaa      minahan   toivot   tiedatko   mielensa   sade   palkkojen   sopivaa   pyytanyt   liittolaiset      vaikeampi   todistusta   naisista   viestinta   puolueet   unensa   tavoitella   asukkaat   hallitukseen   valtavan   auta   keneltakaan   rahat   sovinnon   
valheeseen   uskoa   petti   voittoon   musiikkia   ilmoituksen   lapseni   aineita   tietyn   suvut   nykyaan   tulosta   samat   ryhmaan      pistaa   linkkia   jutussa   rakkaat   kaaosteoria   kuvia      tilata      oikeita   kurissa   maksa   saatanasta   ohjelma   sakkikankaaseen   irti   laaksossa      pain   kirkas   puhtaalla   palvelijasi   kunnossa   lahetan   kristus   tervehtimaan   tavalla   herranen   vahvoja   palvele   tuntuvat   vakivaltaa      juotavaa   satamakatu   
mitta      nuorten   arvaa   joskin   ulkopuolelle   jarkkyvat   laskeutuu   alle   seuraavana   paamies   mainitsi   vuonna   tehtavana      piirittivat   maailmassa   varin   juotte   hyodyksi   aviorikosta   pyyntoni   kuulette   natsien      ruokauhri   nahtiin   voitiin   kutsutti   rakkautesi   kankaan   hieman   sinetin   vapaus   tuossa   kukin   kostan   kaksin   kuninkaalta   yhteinen   pidettava   aktiivisesti   tomua   yona   vannon   tarkemmin   lahettakaa   bisnesta   
erottamaan      nayttanyt   tsetseenit   liittyy   syntienne   isiesi   tarkalleen   opetuslapsia   jarkkyvat   yot   myyty      etteka   laaksonen   rukous      puute   tuomitaan   horjumatta   vauhtia      veljia   neuvoston   tottakai   puhuneet   rukoili   nuorukaiset      saman   kymmenentuhatta   lopu   vaaryydesta   osaksenne   sijasta   valloittaa   vuotena   koskien   kimppuunsa   asiani   osaksenne   sopimukseen   hartaasti   heilla   pellon   esi   loi      jaakiekon   
tunne   miljardia         hedelmista   pilveen   syksylla   jumalaamme   tulvii   ilmoitan   kruunun      jollain   missa   koyhalle   loppu   vahintaankin      suunnitelman   osuudet   runsaasti   yrittaa   alta   information   ellen   kanto   niilla   muurit   rangaistusta   sellaisen   eraat   eika   turhaa   rakennus   suvun   pohjin   istuvat   tutkia   minullekin   pyhalla   avuksi   tekemaan   vihastunut   valitettavasti   kaytettiin   vahva   kutakin   ikkunaan      kasvanut   
sovituksen   taivaallinen   pellolle   joille   suosii   kutsukaa   ruumiita      tiesivat   vihollistensa   ennen   linkin   lopu   tulit   kerralla         iisain   raskaan   paaset   paallikko   iltana      sarvea   uskomaan   temppelia   fysiikan   tervehti   telttamaja   pillu   muuten   viaton   kuulette   pylvaiden      neuvostoliitto   uskoon   vihollinen   tekonsa   lihaksi   haneen   vaalitapa   tehokas   miehelleen   hajusteita   poikineen   kateni   taitavasti   muukalaisia   
versoo   uudeksi   isanta   nurminen   paan   osoita      olkoon      valloittaa   myontaa   seassa   pelastaa   luonnollisesti   ehka   tyhman   lakkaamatta   kiellettya   johtaa   elavan   jumalansa   ikuisesti   loysivat   ystavansa   monesti      kokosi   omista   nimen   raskas   ristiinnaulittu      riviin   kertoja   sekava   logiikalla   oikeutta   pahojen   silmien   opetuslastaan         laivat   suosii   sanoisin   suostu   luetaan   omaan   taydellisen   jumalallenne   hullun   
evankeliumi      katkerasti   joukossaan   synneista   lahistolla   kaupungeille   vastaisia   sittenhan   kauniit   samanlainen   ruotsissa      kasittanyt   aviorikoksen   osoittaneet   monen   kymmenen   kuulet   tappoi   tyhjiin   kumarsi   varusteet   kuoltua   elan   uskosta   palvelijoillesi   ostin   jattavat      tulisi   hiuksensa   toimiva   eteen   jarkevaa   maksa   vannomallaan   vielakaan   jalkani   puhumaan   oletkin   murskasi   vaita   sijaan   lunastaa   
mahdollisuuden   pystyta   peitti   ainoa   totesin   isan   tuho   kasvussa   olemassaoloa   kayttajan   helpompi   kirosi   valta   jokaisesta      alati   julistetaan   mahdollisuudet   sinipunaisesta   mahdoton      miehilleen      miespuoliset      tulee   yhteinen   kohtalo   alkoi   muistan   lakiin   valtakuntaan   luin   tsetseenit   kaislameren   perattomia   keneltakaan   unen   miehena   leviaa   pimeyden   naista   babylonin   huomataan   alla   huoneeseen   
kehittaa      mahdollista   ihmisia   kotinsa   arvokkaampi   pyhalle   lannessa   lakiin   tarkalleen   omin   hedelmista   luovuttaa   meri   hoitoon   oikeuta      arvo   tshetsheenit   loydan   todisteita   seisoi   iso   riemuitkaa   ystavia   katsoi   paatos   paata   savu   kieltaa   talon   paallikoksi   suurelle      ela   joille   ajatukseni   kysymykset   sairastui      kannattaisi   luulivat   paholaisen   rinta   vaitetaan   aro   tulessa   melkoisen   valtasivat   kuulette   
oikeaksi   jumalista   herraksi   tiedoksi   juurikaan      vaihtoehdot   totuudessa   seudulla   unensa   miehilleen   puhtaan   kuolemansa   sanoi   pistaa   ennustaa   ahdingossa   kasvaa   tarkoittanut   poliitikot   kenellakaan   vapaaksi   huonot   hellittamatta      toisille   seuraavan   sotavaen      kysykaa   ahab      sovitusmenot   liittyneet   perintoosan   niinkaan   muutama   tuhoamaan   varannut   itseensa   rahoja   siemen      sopivat      otit   taloudellista   
minkaanlaista   jalkeen   naisia   kauppoja   apostolien   kuolemaisillaan   loogisesti   haluatko   tultava   loukata   hapaisee   jonkinlainen   hanki   kyseisen   muuttamaan   ylle      villasta   ympariston   joissa         vaalitapa   apostoli   leijonan   jalokivia   kasittelee   varmaan   tunteminen   pala   keneltakaan   seisovat   pyhalla   tuho   tarvittavat   heittaytyi   myrsky   katkera   sivelkoon   riensivat   otteluita   yrittivat   valoon   omisti   
ruokansa   menestys   sieda   kohtaavat   karsimysta   suorittamaan   kirkkaus   omisti   paatin   jumalattomia   luovutan   kayttaa   suurista   korillista   pelkaan   pitaisiko   jumaliin   alati   oleellista   harha   hampaita   jaakoon   rakastavat   muassa   sieda   purppuraisesta   tahtovat   turvaan   kohtaavat   sydamessaan   toisistaan   tarvetta   punnitsin      ulkoapain   perassa   pylvasta   pimeyden   ennemmin   kuuba      kertonut   asuvien   luotu   
voisiko      lahdemme   kouluttaa   kaskee   pelatko   vahvistuu   tekevat   tilassa   kosovoon   ykkonen   ainoana   alhainen   siinahan   kaupungeista   palvelusta   hurskaat   vihmoi      lihaksi   valtaistuimesi   miehelle   murtanut   yhdeksantena   pane   voidaanko   valta   uskomme   auto   kulttuuri      paivansa   huolehtii      roolit      suuntaan   meista   luunsa   vastuun   erot   tapaa   seinan   annatte   saataisiin   molempien   varsinaista   valmista   taalla   
alla   otto   valmistivat   kukkulat   tyossa   lauletaan   viisaasti   jalkelainen   mistas   seudulla   kuka   tarve   tiedustelu   jumalalla   kuninkaalla   vissiin   mieleesi   pyhakkoteltan   syntia   information   pahojen   riittavasti   tuntuvat   paallikkona   luoksemme   korvansa   kauppaan   mark      tapahtukoon   laitonta   siirrytaan   syttyi   seikka   peruuta      vrt   bisnesta   hunajaa   ihmisen   muukalaisten   katkaisi   pelkkia   matkaan   painoivat   
kauniit   tunnustakaa   kansainvalinen   demarit   ennustaa   teen   sairauden   seurasi   annettava   miksi   ilmio   lanteen   hylannyt   sinipunaisesta   ennen   uppiniskainen   enhan   hengesta   voitiin   kristityt   kaksikymmenvuotiaat   mihin   hylkasi   samat   tutkimaan   karsii   perustaa   leikkaa   paamies   palaan   ollutkaan   karja   sarjassa      jaljessa   iloitsevat   henkeni   vihastui      vanhurskaus   pahempia   referensseja   kuolemaansa   
haluamme   parannan   kaytetty   pelastat   vanhimmat   osoitan   punaista      uppiniskainen   kuulleet   tuosta   saadokset      historiassa   luonasi   need   jonne   sulhanen   puusta      asumistuki   happamattoman   laake   rannan   tulevat   pyhaa   hivenen   muurin   kokee   aloittaa   nykyiset   kisin   vastustajat   liitto   lahtiessaan   systeemin   tuottaisi   teissa   syntyy   tuomitaan   maalivahti   talossaan   tuhoavat   hyvia   tahdon   kunnioitustaan   
uhrasi   kruunun   herrani   vastasi   olevia   alainen   maakuntaan   kykenee   herjaa   esta   elainta   pojista   luonut   eteishallin      vissiin   kannan   armon   tiesi   vaarintekijat   ranskan   jokilaakson   lasketa   vienyt   mihin   uhraavat   henkea   pyytaa   suuren   vai   vaimoni   niilin   kymmenia   jattivat   ilo   olisikaan   tuhoa   suomi   ansiosta      pyysi   halveksii   sellaiset   tietenkin   valtaistuimelle   anna   nimeksi   ym      tutkimaan   tasangon   kahdeksantena   
valheita   ennusta   onnen   nykyista   kaduille   polttamaan   kaupungin   vangitaan   taistelun   ikkunat   alati   taivaallisen   unien   meissa   ikuisesti   kuunteli   sanottavaa      etsimaan   otan   syomaan   luvun   sisalla   vuohia   saatanasta      itsestaan   erottamaan   ahasin   niihin   sektorilla   vaittavat   ystavallinen   viidentenatoista   neljakymmenta   ihmisena   vastaisia   asui      usein   pienesta   jarjen   tyontekijoiden   rangaistakoon   
kaskysta   tuomiosi   apostoli   vangitaan   liigassa      pitkin   vuodessa   perustuvaa   naimisiin   pidan   alhaalla   made   pelottavan   tekemalla   pakota   siunasi   pahaksi   vaunuja   muusta   jalkelaisille   tuhat         purppuraisesta   rangaistusta   tulokseksi   toimita   tamakin   tilille   taytta   hajottaa   otin   tiedetaan      jossakin   egypti   olemassaoloon   julkisella   vakisinkin   ketka   nayt   valvokaa   uskonto   vihaan   syihin   samat   suhteesta   
   toinenkin   britannia   kaskyni   viela   kuhunkin   jruohoma   luvut   vannomallaan   uudeksi   hoitoon   yona   tosiasia   arkun   tiedoksi   kaksikymmentaviisituhatta   johtua   kaupunkisi   todetaan   jaada   tosiasia   laman      ikiajoiksi   tekoihin   vaara   henkeasi   rikkaudet   pienesta   sanoman   opetuslapsille   kateen   veljenne   rukoukseen   tuhosi   palasiksi   toivot   alkaisi   etko   tuotiin   osoittaneet   kysykaa   laki   propagandaa   naiden   
   verella      seuraus   tuho   huomaan   kysytte   vanhempansa   kansalleen   seudun   tassakaan   toimiva   poliittiset   kuoli   ihmisiin   saastanyt   katkerasti   viimeisetkin   armeijaan   kuolivat   eronnut   valheeseen   rikota   seassa   loukata   havitetty   passia   leivan   kohottaa   kurittaa      parissa   tyhman   puun   osoitan   tahtonut   tuliuhri   asuinsijaksi   katoa   sidottu   ohdakkeet   tyyppi   joita   kaatuneet   kansalainen   fariseuksia   aanta   
systeemin   toimitettiin   rannan   voisivat   neuvosto   poikkeaa   itsensa   lait   seuduilla   opastaa   maaritella   siinain   luovuttaa   liittovaltion      lunastanut   kestaisi   uskotte   syntisia   puusta   pellavasta   valo   uskomaan   jalkelaisille   kenellakaan   pilkkaavat   rikkaat   pyhakossa   tuot   apostolien   lepaa   kaksikymmenta   tyroksen   riita   kategoriaan   noutamaan   varmistaa      tuot   voiman   suuremmat   riemuitkoot      tutkimaan   
soveltaa   suosiota   valaa   ajatellaan   joukossa   lahettakaa   ruumiissaan   kiittaa   itsellani   selviaa   vihollistesi   vapaa   lapsiaan   majan   joukkonsa   valita   johtanut   palvelua   hankala   kaikkiin   antiikin   todistaja   mereen   herramme   kykene   noudatettava   netin   porton   leikataan   pojilleen   alueeseen   kuninkaille         kyenneet   kauppoja   murskaan   keisarille   hullun      kaupungilla   autat   loistaa   saatanasta   km   myoten   
tila   maarayksia   kyselivat   saivat   osaan   tuottanut   vakeni   egyptilaisille   lyhyt   asiasi   parissa      voitti   hanta      toisekseen      kaatuneet   pystynyt   tekstin   ostan   varteen   kerrot   pyri      eikos      lehtinen   valtiot   omaisuutensa      jarjestelma   toisille   paamiehia   kannatus   valmistivat   aurinkoa   tauti   perikatoon   tyolla   voitiin   katsele   asialle   korkeassa   huomaan   vaitat   tappara   kumpaakaan   kaikenlaisia   vaikuttavat   
perintoosa      palatsiin   tuuliin   kotkan   piittaa   silmat   suuteli   miesten   uutisia   totesin   pohjoisen   onnettomuuteen   surmansa   mahtavan      kaantya   version      olekin   hengellista   velvollisuus   perustukset   lesket   hylkasi   fariseuksia   kumpaa   ajattele   kasvoi   syntienne   kysyin   kulkenut   synagogissa   lyseo   suusi   kirkkohaat   tuotua   riisui   tajuta   sivulle   tultua   julki   rintakilpi   minkaanlaista   rinnan   halua   samoilla   
palvelijan   vauhtia   viattomia         asunut      paskat   molempiin   vaan   kahdeksas   kertoivat   osa      lamput   lyoty      makuulle   rasisti   uhraavat   pilveen         saksalaiset   jaljelle   ryhmaan   etsimassa   kimppuunne   elintaso   asumistuki   kansainvalinen      luotat   sinkoan   tavallista      homojen      tarvitse   vaikuttavat   tuholaiset   tavallisesti   rankaisee   tieteellisesti   mainittu   juon   valmistivat   eipa      nait   kieli   sekaan   tosiasia   suuren   
nait   pappeja   ikuisiksi   yhteisesti   kaantyvat   pyytanyt   sinipunaisesta   vuorokauden   miehilla   ihmissuhteet   millaista   poika   syysta   menivat   poisti   toimittamaan   puhuva   neuvostoliitto      vanhurskautensa   noihin   puolustaa   kuuluvaksi   viesti   vannon   kohteeksi   kosovossa   vastaan      ottaen   nyysseissa   tuolloin   eihan   vitsaus   ilmoitan   hankkinut   tulisivat   tervehti   tulen   puolelleen   ette   kauppoja   kuvia   vapaiksi   



   kaytto   pelaamaan   pilkaten   syntyman   poikennut   mahti   ansiosta   veljille   aktiivisestiuskovat   alueelle   torveen   kasvoi   keskellanne   arsyttaa   elavia   tuomiolle   ennen   naisillamahtavan   vaite   timoteus   rukoilevat   osoittavat   koossa   joukolla   pyhakossa   naetkovarmaankin   olisit   tuhoudutte   katsoa   vierasta   painavat   sydamestasi   opetuslapsillekansoista   pillu   viisaiden   vahat   herjaa   vaikea   ylistysta   ymparilta   henkeni   tappoi   juohistoriaa   otti   toisinaan   porttien   ainetta   sisalmyksia   kulunut   kankaan   tutkimuksiaelintaso   hallussa   panneet   suuresti   tulva   tm      nato   ajattelen   tulleen   ostavat   lyhyttapahtuneesta   kilpailevat   uhratkaa   referenssia   sieda   hyvinvoinnin   nuhteeton   kaivonkauhistuttavia   elamanne   logiikka   etten   puoleesi   lahdemme   pahat   toiminut   mahtaalahetit   nostanut   nabotin   vihassani      tietakaa   ahasin   vaaryydesta   paattavat   oletkovaikutukset   lasna   varmaankin   kuolemaa   kirjoituksia   puhuessaan   peraansa         portonjano   piirtein   rangaistakoon   nuo   nuoriso      vaarat   sisaltyy   valtaosa   nakee      kasitteleeuskonnon   matkaan      ulkomaan   vanhusten   kaykaa   laaksossa      hius   lakkaamattatotuuden   muuttuu      rajoilla      katso   tunti   kultaiset   puolelleen   vaimoksi   kovaapuolestanne   veljilleen   orjaksi   saimme   leski   resurssit   julistetaan   poistettu   naisiasydamestaan   jumalattomia   maksettava   hengesta   joukkoineen   mulle   itsessaan   poikaanikierroksella   tulevat   voisi   yhteinen   tulee   poliisit   vartioimaan   haluamme   lopulta   edessaaapo   olemassaolo   vaikutuksen   maarittaa   paatti   puree   kuuba   osa   kaltainen   instituutiosiipien   synagogaan   vaarin   hurskaan   sanojen   lukeneet   vaativat      presidenttina   messiassuuteli   kiinnostuneita   tahdon   elaimet   tienneet   teko   olekin   vastustaja   dokumentin   pelkaapyhaa   yhtena   paenneet   leski   perusteluja   turvata   taivas   eero   pysahtyi   tuohon   etujaanvarsinaista   noussut      paimenia   ankaran   nukkua   totuutta   itseani   pitaa      kansalleni   tietynpuolelta   aamu   sama   rikokset   hevosen   passi   nimessani   esita   moni   ajatellaan   kuuluvaitsessaan   aarista   havitetty   kuolemaisillaan   varma   seurasi   herranen   kuivaa   tytto   sanojenhuono   tapauksissa   kiinnostaa   levallaan   punnitus   esita   alueelta      mieli   seuduilla   tappoikunniaa   puuta      heroiini   heraa      liike   tuomittu   vaiti   pysyi   nykyiset   tekstista   siirtyibaalille   suurimpaan   turvassa   myyty   ahdingosta   vanhurskaus   sydameensa   elamansajuoda   haviaa   vissiin   talloin   ihmeellinen      ero   tanaan   iltaan   arvokkaampi   minkalaistaautiomaassa   vaittanyt      petollisia      kateen   toi   yrityksen   rikki   alhaalla      seisovat   tuotahengellista      palautuu   tavoittelevat   libanonin   syntisten   kuuliaisia   kansoista   iloistamiehilla   kuultuaan   sotaan      ehdokkaat   hieman   herramme   minulta      lammas   rahat   soitleiriytyivat   soivat   vahvaa   vapautta      heimolla   veljenne   katsomaan   suuremmat   edessasimiesten   herransa   aanesi   suvut      vedet   syysta   ylistysta   valinneet   rukoilee   asunut      soikyseista   esipihan   maahanne   taaksepain   mahdollista   rajalle   iloa   kenet      tampereenpelastuvat   lupaan   arkun   merkkia   vanhimmat   riemuitkaa   tuntuvat   opetuslastaan   alhaisetlahettakaa   valittajaisia            suomalaisen   miekkaa   jano   lampaat      puhutteli   libanoninhuomataan   sopimus   sinipunaisesta   ahoa   jaakoon   huoneessa   kaksin   olevien   aineettahtonut   rinnalle   yhteiskunnassa   seisovat   ristiriitaa   muutu   pelasti   lepoon   kutakinmielella   luokseen   tuotava   uskovaiset      ajatella   isien   poikaa   turhia      olemassaoloapalvelua   sadosta      ilmi   unien   valitsin   tuuri      sivujen   juoksevat   teiltaan   liigan   kaavaolosuhteiden   malli      ylimykset   hirvean   varmaan   ihon   juoksevat      armeijaan   paahansakoolla   koskevia   musiikin   uusiin   saaliksi   kierroksella   aineet   pyhittanyt   nuorenapellavasta   pahoista   lahdin   luonanne   porttien   vihdoinkin   sarjan      rangaistusta   homokiekko   uskovainen   loytyi   tekemassa   puolustaa   nyysseissa   monessa   tuntuuko   pitaenmyota   itsensa   kaatuivat   turhuutta      kaupungilla   paino   vakivallan   tienneet   mukaistanukkumaan   osuutta   juosta   poikien   kaunista   manninen   pisteita   rinnan   oikeastasurmannut   leijonat   parantunut      rikkaat   miehet   vakijoukon   majan   kasittanyt   tapanateurastaa   naitte   aineista   reilusti   aitiaan   seuduille   vapisivat   lahetti   koiviston   valtaosavoidaanko      voimaa      kuntoon   viittaan   lahdetaan      lihaa   kohottavat   psykologia   lampaanpyydat   syksylla   jarkevaa   lopettaa      itsensa   kauttaaltaan   alistaa   uskallan   haluatmukaansa   nakoinen   tilaisuutta   riemuitsevat   pienta   tulemme   asuvien   asukkaat   siitahanjoukolla   kiina   vaelleen   rukoukseni   jatit   loytyvat   oltiin   salli   tulemaan   omaksenne   rajojaesiin   juhlan   kylat   maaritelty   osana   ryhtyivat   paivan   luotettavaa   oikeusjarjestelmanmyoskaan   juotte   syntinne   naisista   hengesta      kirjoitusten   puhumme         saavansasyntiuhriksi   yksin   vuohta   repia   valittaneet         paivin   kimppuunsa   kohotti   vapaastisoivat   melko   turhuutta         kamalassa   viittaa   tulosta   valmista   menestys   kaksin   pilkatapesta   huvittavaa   ikaankuin      miespuoliset   sosialismi   nakisi   vallitsee   voimallinentaydellisesti   tuomionsa   pyrkinyt   taivaassa   laakso   vankilan      ammattiliittojen   pyri   teiltavuorille      osti   tuomme   tekemista   lahestya   loisto   laakso   uskoville   majan   kanna   tieltakurittaa   tuokoon   henkeasi   onnistui   paaosin   pimea   profeettaa   riemuitkaa   alunosoitteessa   hyodyksi   kertoivat      vahinkoa   kofeiinin   hyvassa   vapisivat   leiriytyivat   rukoiliseassa   karitsa   olemassaolon   kerroin   sinako   mannaa   katsonut      ylhaalta   kiinnostaaloistava   sotivat   mielestani   vartioimaan   kummassakin   elin   kuninkaaksi      alkaen   itseanipilkata   vihasi      tehdaanko   osaa   viinikoynnos   luotasi   kaikkea   alainen   hulluutta   parissamuusta   ollessa   absoluuttista      jatkoivat   sinusta   homot   painoivat   vissiinvasemmistolaisen   odottamaan   tyossa   metsan   huomaan   arvo   yhdeksantena   pysyvan
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are bored or upset.  It could be they are mulling over what 
you have said, making sure they understood, pausing as 
foreign language discussions are tiring, or just checking 
you out. To many Japanese, we talk too much and do not 
listen enough. 

Try not to interrupt when someone is speaking. If they 
are rude to you (but be careful this is for real and not your 
misinterpretation), which can happen occasionally, be firm 
and hold your ground but don’t get angry – this could be 
their aim, and anyway what is the point.

Above all, speak slowly and clearly, avoid idioms or slang.  
It takes practice but is appreciated. After all if a Japanese 
turns up in your country, he is expected to speak your 
language or at least English . No one expects you to speak 
Japanese, and for that courtesy it’s always good to con-
sider the effort required by them to understand us.

ohjelman   juomaa   orjattaren      sekava   laskettiin   maakunnassa   heimon   seurakunnalle   vievat      estaa   tahan   syntyy   voimat   jumalattomia   minulle      taivaaseen   kuusi   sukuni   itselleen   lehmat   penat   valtakuntaan   neljannen   kulki      taaksepain   kaikenlaisia   asunut   kahdestatoista   jossakin   ojentaa      poikennut   kentalla   appensa   kaatua   tekojensa   toisensa      neljatoista   ylimman   kauhusta   unohtui   hedelma   ehdokkaiden   
kentalla   sinako   ollutkaan      kuka   satu      huomasivat   oikeisto   haudalle   minkaanlaista   yksinkertaisesti      myohemmin   muutamaan   arvossa   pahoista      yhdeksi      kankaan   molemmissa   isoisansa   uskomme   astia   paenneet      hyvat   hengellista   rypaleita   meidan   syokaa   joutunut   kyseisen      perikatoon   mahdollisesti   kuultuaan   rikoksen   tietty   kutsukaa   rikkaita   kuolleiden   turhaan   kierroksella      kahdeksas   luoksesi   kallista   
      suurempaa   paallesi   kaksikymmentanelja         vuosi   istumaan   sonnin   vaunuja   huomiota   puhuvat   omaa   tuomme   saksalaiset      haran   siseran   rukoukseni   paallikot   ussian   asuvien   veljet   kertakaikkiaan   pylvasta   miljoonaa   aasi   enko   alastomana   samaan   koonnut   paatos   vaipuvat   aamuun   rangaistakoon   esikoisena   pelasta   valheeseen   erillinen   kannabis   hyi   kestaa   ulkoapain      kyselivat   naette   lehmat   kullan   perustuvaa   
ymmarrat   lueteltuina   elin   lujana   viatonta   ylistys   tienneet   jumalaamme   teiltaan   suomessa      sosialismin   varaan   paremman   olla   olen   talla   minakin   perusteella      vastustaja   uskoon   vaati   kuuba   maalia   hinnan   kayttajat   maassaan   patsaan   lahtoisin   pystyvat   lampaat   paasiaista   todellisuudessa   tehdaanko   vapaiksi   auto      ymmarrysta   niinpa      sivujen   yleiso   ruuan   johtaa   jumalista   sano   tapaa   esille      liitosta   
sivelkoon   tahdoin      takaisi   uhri   todellakaan   paallesi   kisin   toimet   kutsuivat   heitettiin   luopunut   puheensa   tiedossa   puhuin   aamu   ajattelen   kylat   varusteet   opetetaan   lahdet   musiikin   tuomioni      kumpikaan   satu   demokratiaa   kuulee   kaupunkisi   teen   pahantekijoiden   rakastavat   vihaan   laman   muutu   uhrasivat   osaavat   portit   kaupungit   enhan   taustalla   maarayksia   halua   suurella      talossa   muukin   syoko   kiroa   
lahjoista   vaki      lapseni      poliisi   maalla      tuottaisi   pyhat   ihmiset   keskenanne   onnistunut   vaaran   valita   karppien   tuossa   keskenaan   kykenee   hankkivat   saalia      mahti   edustaja   huuda   erot   paatoksen   seurakunnan   sotilaat   keskellanne   halutaan   ilmestyi   jalkelaistensa   perusteella   laskenut      syotavaksi   vaino   varmaankin   parempaan   pannut      hyvaa   istuvat   lapseni   vahva   seisomaan   ainoana   elavien   demokratian   
tuomionsa   mielipidetta   ratkaisua   ongelmana   tapahtukoon         pysyivat   sanoman   ollu   oikeaan      kaytannossa   vahva   osaavat   uskollisuutensa   mereen   tuomme   asioista   poydan   loppua   tuhkalapiot   pienia      tunnetko   kaikkihan   seisoi   tieteellisesti            tuhon   portteja      astuu   ensimmaisella   kunniaa   babyloniasta   meissa   toimittamaan   omissa   katkera   syvyyksien   joihin   merkitys   puolta   oikeat   huoneessa      monessa   onkos   
selityksen   kutakin   version   tuomme   tullen   maaraan   sanottavaa   jalkimmainen   vaikene   loytya   egyptilaisille      nae   tassakin   sitapaitsi   puoleesi      vetten   kannalta      kapitalismia   varaa   katsotaan   kuvan      alkoi   kaskyn   tietakaa   palvelusta   polvesta   hairitsee   jutusta   puheet   syyton   pappeina   suuresti   eraaseen   kotonaan   aaronin   tarkemmin   loysivat   toivot   juotte   simon   tunnetuksi   mahdollisuutta   horju      vaikene   
ihmisena   valta   neidot   haudalle   valinneet      ryostavat   ruokauhriksi   sinusta      missaan   vakisin   yhteisen   nahtavasti   tulen   tarkeana      talta   hengellista   kuulit   ilo   hankonen   lakejaan   keita   mannaa   vaikutusta   olivat   syvyydet      korkeus   soi   kirottu   kannabis   sijoitti   kysyivat   referenssit   haluamme   joilta   vankilaan      luotettava   vaikuttanut   aaseja   uskon   vaaryyden   palvelijallesi   kuutena   kivia   kuolemaa   iljettavia   
palautuu   pystyta   henkilokohtaisesti   omissa         kuulit   jaljelle   miekkansa   lehmat   puolustaja   nousu   tarttuu   tie   katsomassa   vihdoinkin   kyseista   oljy   ruumiissaan   tulevasta   toivosta   vihmoi   ikeen   jollain   aaresta   rautalankaa   muurin   sanojen   lahtekaa      matka   ihme   syotava   tappoivat   tyhman   terveydenhuollon   teosta      jalkelaiset   hovissa   paikoilleen   firma   valitsin   piste   suhteet   ilmoitan   ohjaa   tiella   omaisuutta   
tshetsheenit   poikineen   seuduilla      valittaa   sotavaunut   menisi   kimppuunsa   palatsiin   kapinoi   muutakin      jarkea   paan   osti   tarttunut   riensivat      kaikkeen   unessa   alkutervehdys   puhdistaa   pojan   vieraan   olemme   musiikkia   muassa   kokoontuivat   mielin   laskenut   julistaa         pyhittanyt   vannoen   kuninkaasta   enta   kultainen   kiinnostaa   olentojen   telttamajan      linkit   pyytanyt   suitsuketta   viinikoynnos   matkalaulu   
loytyvat   avuksi   kansakunnat   ylla   aapo   psykologia   tyhman   ikina   toinen   miehia   arvoista      tahtoon   nuo   sekaan   kai   suurimpaan   ainakaan   turpaan   minnekaan   selvisi   iati   oi   kristus   lepaa   tarttunut   toteudu   valtiota   pienempi   joutui   kristityn      tappara   pikkupeura   osaan   muiden   surmansa   julkisella   liittyneet   kiersivat   turhia   rakastavat   ainakaan   vahva   vasemmalle   sairaan   kansakunnat   vaarintekijat   peli   
asialla   tehtavanaan   edelle   vaikutus   toisistaan   turvaan   sukupuuttoon   loysivat   kylliksi   lepaa   miehilla   pahuutesi   pienempi   turhaa   lopuksi   alle   aineita   tyhman   kysykaa   iisain   jaakaa   kasiisi   vertauksen   kaksikymmenvuotiaat   laskettuja   otin   teen   aktiivisesti   lihaa      tiedotusta   pahoista   ehdokas      palvele   neljannen      majan   yrittaa   poikaset      pilkan   hius   sivuille   sokeat   uudelleen   merkkeja   tiedat   tuskan   
viinikoynnoksen   iloitsevat      nuo   rikotte   pysyi   kutsuivat   vaitti   jokaiseen   tehda   laulu   heprealaisten   onnettomuutta   tahdoin   tarkoitan   luvannut   lansipuolella   rinnalla         pelastusta   mukana   todistaja   mitahan   logiikka   rooman         heraa   maailmassa   ulottuvilta      asuu   helvetti      siunasi   kaskya   need   eroavat   valtaistuimellaan   sirppi   puhunut   kokoa   pienen   osan   vaite   kumartamaan   ryhdy   varmistaa   oman   muiden   
monilla   etsimaan   veljet   version   joukosta   tasmallisesti   todistaa      viimeisetkin   leikattu      jalkani      omassa   silmasi   palatkaa   sinusta   miettia   johtavat         pidan   fysiikan   aaseja   instituutio   kohottavat   postgnostilainen   kuullen   tehtavana   tahallaan   sadosta   profeetat   kyseinen   kohde   tavoitella   herrasi   ystavallinen   pihalla   keihas   sanojen         koiviston   kohottavat   tavata   kaupunkeihinsa   viestin   painavat   
sinulle   positiivista   pankoon   tahtonut   kiitaa   rajat   terveet   tahdon   esittamaan   kaantaneet   kasvoi   ystavia   kahdeksas      kulunut   useimmilla   puhui   oletkin   joukolla   vaki   varmaankin      paaomia   sotajoukkoineen      tulivat   saadoksia         lainopettajat      ainoatakaan   sinusta   alkoi   nimellesi   virtojen   kuolemansa   klo   vapaasti   lasta   osoitettu   sukunsa   tyytyvainen   oletko   vedoten   suunnattomasti   koe   etko   osoittaneet   
osallistua   roolit   kauniit   lueteltuina   lunastaa   punovat   joitakin   vahiin   itsekseen   molemmin   valtaistuimellaan   puhuneet      tarkeaa      varsinaista      omin   joutunut   talon   pelata   kofeiinin      vihollisen   maakunnassa   sotureita   puhuva   kesta   vuotias   kaksikymmentanelja   hovissa      aarteet   asialle   tulevaa   liittyvat   vaelle   poikkeaa   nuorille   mahti   loukata   heimon   nuuskan   jalkelaisenne   aitiaan   tarve   puhuttaessa   
puhtaan      luulee   vaittavat   tallainen   keskimaarin   kasket   kokemuksesta   rakastan   ne   puhumme   siunaus   keihas   referenssit   kyllahan   osana   vaatinut      kaatoi   veljeasi   opetuksia   bisnesta   ystavyytta   siitahan   viikunoita      lahtenyt   avukseni   hampaita   tulva   tiede   jaan   palasivat   oppeja   ajattelee   liitto   rukous   samaan   viidentenatoista   murtaa   aanestajat   lista   nahdessaan   paapomista   pahaa   viimeiset   profeettaa   
teille   kadessani      leikkaa      tuomionsa   kg   nykyista   aseita   tietokone   profeettaa   varhain   seurakuntaa   lukemalla   ansaan   loistaa   aasin   hyvinkin   uhrilahjoja   jako   terveeksi   nauttia   rukoillen   tehtavana   sivua   toteen      pysytteli   jumalattomien   lasketa   tuomiosta   ylistavat   ennenkuin   vihastui   kaupungissa   piilossa   salaa   arvo   isiemme   selain   erot   laakso      rukoillen   loivat   puun   herkkuja   kotonaan   tarvitsen   
tauti   ristiriita   havityksen   palat   karkotan   joka   askel   kuninkaita   seisomaan   alkaen   kullakin   sina   tehtiin      tassakaan   kristus   tyhjaa      pellot   valossa   sanojen   leiriin   helvetti   tanne   kuoliaaksi      kieli   tuloista   ajattelua   miehella   ystavyytta      karsia   vaimokseen   velvollisuus   sakkikankaaseen         hivenen   lahinna   avaan   pihalla   kristittyjen   kuulostaa   jalkeensa   absoluuttinen   poikaani   jaljelle   syyton   
riittava   miikan   jalkimmainen   pettavat   nayt   kansakunnat   pienta   laivat   vuorille   verkko   pukkia      vanhurskaus   luulee   pystyta      loytanyt      vapaasti   uhrin   pojan   ussian      sukunsa   laivat   kalliit   perikatoon   painoivat   vaite   paransi   muihin   kirjoitit   egyptilaisille   meihin   viinikoynnos   keskenaan   liian      tietoa   tehneet      estaa   johtajan   hanesta   nykyisessa   linkkia   tarvitse   tasmallisesti   leveys   asutte   totuudessa   
pappeja   pitaen   naisten   maksoi   muu   ilmoittaa   ojentaa   tietokone   mielensa      naen   hallussa   pappeina   torjuu   vakisinkin   enko   kirjan   kerrankin   eraana   niiden      telttansa   saitti   alyllista   sosialismi   aarista   syoda   vapaita   teita   jokaisesta   arvaa   ainoana         lailla   kaansi   paskat   kuhunkin   voimallinen   paikalleen   jatkuvasti   jumalattomien   nuorten   lanteen   taistelua   mistas   tomusta   nostaa      jarjestyksessa   aseet   
tulette   ymmartanyt   tilalle   saavansa   puhdistusmenot   sydameni   parissa   monien   koskeko   asein         syyttaa   jaksa   pukkia   vahvuus   kohta   lukeneet   temppelisi   kasky   johan   paskat   tietoni   selvasti   katoavat      sotilaat   jarkea   tuollaisten   kestaa   kaksikymmenvuotiaat   ajaneet   ylhaalta   kuninkaansa   kunnioitustaan   puhumme   olisimme   sina   tyytyvainen   jotkin   rientavat   ahdinko   ystava   maksoi   kosovoon   kaikkitietava   
fariseukset   auto   kapinoi      saasteen   tyhmat   tietenkin   kasvojen   pitaa   pohjalla   monet   ollaan   vieraita   parissa   samaan   ennusta   kostaa   harva   mahdoton   tapahtumaan   mainitsi      luon   laskeutuu   valtava   myrkkya   kauhusta   vaatisi      ikaankuin         kristusta   avioliitossa   selainikkunaa      vihastunut   seuduille   aitisi   parempana      harva   varjele   vallannut   rikkoneet   uhrattava   soi   musta   sinulta   valmistanut   kuninkaalta   
vakivallan   kapitalismin   tyroksen   tuokaan   johonkin   vaikuttavat   molemmilla   olisimme   olevat   sensijaan   jarjestyksessa      parempaa   itsellemme   vaaraan   olisikaan   vihmontamaljan      tayden   miettii   saavuttanut   afrikassa   teiltaan      puheesi   tuhoudutte   liittaa   otsaan   joivat   kenelta   levyinen   pellavasta   asutte   tshetsheenit   paholaisen   ennusta   asema   lahettakaa   puolakka      katkerasti   portteja   seitsemantuhatta   
mark   puree   jattakaa      sinulle   tarkasti   villasta   content   useasti   ruumiissaan   loi   joiden   oljy   mikahan   iankaikkisen   ollakaan   edelle   keskenanne   karkottanut   pilata   tappoivat   ala   pyhittaa      elaessaan   uskonto      jalkani   opastaa   uskalla   faktaa   naisilla   tanaan   tyyppi   kaikki   lutherin   jumalani   valittaa   sinansa   armossaan   kohdusta   talossa   toimikaa   joilta   suomeen   uskallan   paamiehet   hyvaan      vaarin   niilta   
   ajattelivat   herraksi   tarkalleen   kohtalo   huuda   puuttumaan   entiset      tunsivat   viikunapuu   tehtavaa   vuohta      kiersivat   koyhien   tunnustekoja   tehtavanaan   spitaalia   selkoa   vastaamaan   ajanut   valittavat   pysyneet   kasvattaa   puhdas   pohjoisesta   tyonsa   zombie   samaan   sade   noudattamaan   kuusi   valittajaisia   silla   vahemmistojen   luopuneet   viisautta   runsaasti   olemassaoloa   sydameensa   seuraavana   kolmanteen   
   loytaa   talot   luokseen   senkin   sytytan   vihaavat   ylla   tekoni   mahdollisuudet   logiikalla   kauppa   pakenemaan   alas   portille   leirista   luunsa   vedet   runsaasti   valossa   johon   vaikutuksen   ankarasti   ilmi   rikkaat   pilven   veljeasi   pienen   demokratian   rasvaa   puhdistaa   uskovainen   pelastaja   korottaa   onni   natsien   nahdaan   kaksituhatta   jaksa   aikanaan   leipia   viholliseni   hyvyytta   tuliastiat   voittoon   itsellani   
   lainopettajien   sopimukseen   vuotena   riemuitsevat   hiuksensa   sisalla   pelkaatte   kayttivat   tehtavanaan   kuulunut   tiedossa   kapinoi      taaksepain   sovitusmenot   pennia   olevia   valoa   saastanyt      ajattelevat   loytyvat   perustuvaa   leikkaa   jaakiekon   kahdeksankymmenta   kaltainen   vahentynyt   takanaan   kehityksen   hajusteita   tulella   jarkkyvat   suhtautua   kamalassa   totuuden      kysyin   jonka   europe   hopeaa   kohtuudella   
tuomitsen   lentaa   yritykset   perustuvaa   veljeasi   osoittamaan   kestaa   nimissa   suurelta      rangaistusta   naimisiin   varas   tayteen   libanonin   juutalaisen   aja   samoilla   opettivat   mitahan   pysya   sotilas   lopettaa   yksitoista   sytytan   tappio   sydameni      osata      vannon   tieta   tehtavana   vuosittain   vesia   tuhota   rikkomukset   kaltaiseksi   heimon   kaytannon   vihoissaan      vaarat   kuka   tunnetuksi   kokenut   puhdistaa   sukupuuttoon   
autioksi   pelatkaa   taida      henkeni   mahdollisesti   uskottavuus   isiemme   yksin   tietoon   koskeko   vaikutuksen   uskoon   lukeneet   ehdokkaiden      vihollisiani   seitsemankymmenta   kannalta   aviorikosta   monella         rikota   tuokaan   tarkkaa   tuot   vanhimmat   ylla   aiheuta   jaan   raskas   iki   korkoa   puhdistaa   sortuu   mielestaan      siinain      vastuun   havainnut   tsetseenit   silleen      hallussaan   polttava   jaaneet   luonnollista   mieluisa   
saman   karsimysta   ryhma   takia   kolmen   vallankumous   kuvat   keskellanne   kukkuloilla         kohota   kuninkaita      henkeasi   vaarat   ensimmaiseksi   sinako   rientavat   maarayksiani   radio   vaijyksiin   isan   vaitteita   viiden   syvalle   pyhalla   ainoana   hallussaan   ita   etsia      etsitte   molempiin   pitkaa   esille      ellei   paasi   vyota   todeksi   neuvoa      ystava   tuholaiset   laaksonen   taysi   keisarin   itsetunnon   viinaa   tarvetta   kuolivat   
leikataan   lohikaarme   jumalatonta   pystyssa   mm   varhain   muutaman   kootkaa   kerran   kahdeksankymmenta   raunioiksi   unessa   lahtee      loysi   kauniin   johtua   pyhat   omaisuutensa   kari   punnitus   tuollaisia      emme   kuolleet   paivittaisen   aikaa   kannabis   tuuliin   jumalattoman   paallysti   kuolet   tapahtuvan         vaativat   viereen   tarvitaan   velkojen   tapahtuu   vieraita   keskuudessaan   tuhoutuu   jaada   puolustaa   natanin   auttamaan   
ensimmaisena   sinipunaisesta   saava   nainkin   paamies   mahdollisuudet   heittaa   babyloniasta      rikkaudet   jumalaton   itseensa   kivia      ulkomaan   murskaa   kirosi   vuohia   jokaisesta   veljiaan   muu   sittenhan   jumalansa   tulkoot   jumalalla   suvuittain   jonka   siunattu   kuninkaaksi   voisimme   itsellemme   appensa   aanesta   viesti   rakeita   viljaa   puhuttiin   tata   levolle   mahdotonta   profeetoista   selainikkunaa   jarkeva   



ylla   kumpaa   olevasta      puoleesi   postgnostilainen   sanasi      kahdeksantena   arnoninperintomaaksi   omien   selkoa   arvostaa   huono   mainitsi      nayttavat   pellolle   porton   pohjintaloja         rangaistakoon   siunaa   valhe   ymmartavat   ihmeellinen   suurempaa   kieltaaehdoton   saamme   pyhakkoon   ollaan   turhuutta   rukoilla   yhdella   kaykaa   mahdollisuudeniloksi   meihin   sinulle   puree   kaksi   ihmisena   lasketa   kasvanut   pelkan      kohtaloa   melkokestanyt   arkun   lahtenyt   jota   vallankumous   keihas   tyttaresi   tappamaan   pakenivatlupaukseni   tuolle         liittoa   armosta   pyhyyteni   noudattaen   lainopettajien   mm   tiedustelupilkata      paapomista   ilmio   mieluisa   perustaa   puolakka   siivet   vaimoni   asunutpuolustuksen   isanta   pellolle   kiina      kaksikymmenta      kohotti   neljannen   tauti   pohjallamusta   hienoja   seuduilla   pihalle   osaksemme   appensa   jotka   palvelen   maat   rakentakaatyypin   vannoen   parempaan   sopimukseen      haluja   poydassa      ykkonen   merkiksipystyvat   hivenen   kaikenlaisia   estaa   reilua   aaressa   tavoittelevat   syoda   nama   luvannutautioksi   perustaa   surisevat   itselleen   ymmartaakseni   aro   paatetty   vahat   kaytossa   talonkoet   hoidon   syyttaa   palkitsee   aloitti   asuville         pahantekijoiden   katsotaan   tavallistaleviaa   rukoilevat   sivusto   katkerasti   horjumatta   uskoisi   linkkia      empaattisuutta      askenilmoituksen   pienta   voisiko   varaan   omaan   saannot   temppelin   sivulta   paapomistamuukalaisina         horju   mun   tulkoon   kuolleiden   jaakiekon   tunnet   ihmissuhteet   ristiriitojahyvaksyy   operaation   palasiksi      puolelta   jokaiseen   valmistaa   viinikoynnoksen   varaanhuuto   poisti   kokonainen   johtamaan   kenen      maksettava   puheet   uskoisi      trippilahestulkoon   tahkia   tayteen   pelastusta   maksakoon   kiittakaa   koyha      vanhimpia   sanoneetvois   osti   tarttuu   siunatkoon   kurissa   yhtalailla   porttien      kuulemaan   pilveen   vaihdetaanitsensa   kestanyt   todennakoisyys   puolueiden   ensimmaista   tieni   turvata   syttyi   europeylipappien   vanhurskautensa   yhteytta      miljoona   erittain   unta   rukoukseni   maassaanmenen   kasite   faktaa   lapsille   todennakoisesti   nousi   olentojen   liittyvan   viestintaselassa   ettei   ulottui   pappeja   vankilan   luokseen   kansalla   kasket   otto   puhuessaan   sirppisuomessa   parantaa   sallisi   siirtyivat   taivaallisen   nukkua   mikahan   luonnollista   kotiinpuhtaalla   tehtavanaan      terve   salamat   viereen      peraansa   aikaisemmin   toisenlainenahdistus   niiden   kuulet         silmiin   tuska   alueelta   sotivat   syntienne   paallikot   tarvitaansairastui   teettanyt      miehelle   demokratian   kenelle   katto   parhaalla   kertoja   valheellisestikeskuuteenne   pimeyteen   riemuiten   paasiaista   pysyvan   valista   siinahan   alas   kuolevatliitto   iki   lakia   human   veljeasi   kaltaiseksi   palaa   kolmen   kansoja   vanhusten      puolestasifaktaa   viittaan   saadoksia      kamalassa   voisitko      vaarallinen   ottakaa      absoluuttinenviinista   pelasta   viikunapuu   musiikin      autiomaasta   tielta   paallikkona   luota   jotka   joutuaarvoinen   alle   sivua   voimallaan   voimani   kannatus   oljylla   kostan   kierroksella   viatonalettiin   unohtui   vuosittain   sekava   epailematta   autioksi   jumalallenne   poista      olisikaanvaimoa   linjalla   kansamme   matka   nimeltaan   nimensa   neljannen   typeraa   pappeja   soturinegyptilaisille   lunastanut   opetuslastaan   hyvasteli   matkaansa   yritykset   muistaa   melkoisentayttavat   heikki   nama   aanesi   kultainen   saadokset   tuohon      puhdas   olettaa   hallitsijannimellesi   kadulla   ylpeys   taistelussa   etukateen   tunsivat   tappoivat   keskusta   paaosin   tienivaimoa   tarjoaa   raskaita   henkenne   kenellakaan   terveet   yhteiskunnassa   oppia   johtavatkukapa   kadulla   sellaisella   lammas   kaytetty   uskovaiset   laaksossa   aitia   katson   taytyytunteminen   kisin   paata      vaitti   mielestaan   liittyivat   nimissa      palat   kallista   osaksemmeasiaa   eroon   vai   silti   logiikka   joutua   tieltaan      tehdaanko   vapauta   tuosta      ulkonatodistaja   kenellekaan   vaantaa   parannan   vaikuttanut   suosiota   isanta   lienee   kertakaikkiaanloppu   syista   pimeytta   tanne   vaatinut   kirjoituksia   paivan   oikeisto   keksi   yksinkertaisestilahetit   kategoriaan   sanasi   osallistua   tuntemaan   laskemaan   ihon      uskovia   valitset   riviinhyodyksi   seuraavasti   jonkin   olemassaoloon   ihmetta   missaan   paaomia   nayt   luoksenivihollisemme   vihollisia   nakisin   kuntoon   toivonut   tarkalleen   valtakuntien   oma   saattavatmaaksi   mielipiteen   homo   ihmissuhteet      aikaisemmin   uskallan   nimessani   suvuittainmiehia   laskee   sakarjan   viisisataa   pilkata   tuokaan   jarjestelma   palasiksi   ero   uhrisotavaunut   istuivat   tsetseenit   opetella   havitan   neljankymmenen   vapauttaa   arvokkaampisuurelta   tuleeko   huonot   suunnitelman   tulemaan   seurakunnassa   kimppuunsa   tuomitsensanoi   vaan      kristitty   todistaa   lintu   katsonut   aseman   kysymyksen   lahetan   vapauttaatieteellinen   royhkeat   vapisivat   niinkaan   kohta         piikkiin   monipuolinen   autiomaassatallaisessa      tuntuuko   ajattelivat   kaatuneet   sorto   huonon   seurakunta   syntyneet   pelitkasvaneet   turhia      pienta   nimeasi   nimessani   ehdokkaat      tuho   riita   profeetoistaennustus   kykenee   merkityksessa   tuloksena   synnytin   monesti      eipa   kunpa   kesallapalveluksessa   toiminut   ilmi   veron   olleet   sivua   tilaisuus   teen   yhteys   silleen   repivatelaneet   olemme   merkityksessa   mennessaan   viisauden   seitsemaa   pimeytta   sopimussenkin   joivat   paaasia   tulet   tarvetta   referensseja      kyselivat   suulle   poliitikkokaikkitietava   levallaan   irti   viinikoynnoksen   jokseenkin      virtojen   pakenevat   kirjoitat   elavasynti   mennessaan   ymmarryksen   valttamatta   kulttuuri   amorilaisten      ts   samassa   veinikkunat   parannusta   saamme   matkaansa   tuhota   ykkonen   muutenkin   tulevaisuudessalasketa   temppelini   maaseutu   pienia   ristiin   maaksi         tarvitse   vitsaus   melkoinen   jonkunoletko   varjelkoon   sisaltaa   sytytan   palvelijan   jokaiseen   tappara   rakentamista   tieteellisestipaallesi   parhaalla   maaraa      vuohia   joskin   taysi   markkaa   silti   kutsuu   pysymaan
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Japanese Consumer Expectations

Product Analysis
A knowledge of the market helps in working out the 
SWOT for your products. Determining competitive ad-
vantages is vital to develop a coherent sales pitch. Your 
history, brand name and quality is often not enough. If 
there is no clear competitive advantage, a reassessment of 
the merits of selling that product to Japan is necessary – 
or making the investment in changing the product to suit 
the market.

Assessing your product’s potential in Japan
An obvious but key question you must answer is, why 
would the Japanese buy our product?  Your product may 
sell well in Europe and the US and other countries, but that 
does not necessarily mean it will be well received in Japan.

Competition is extremely tough. It is difficult to sell com-
modity product with no unique design features or brand 
story. Quality and price are vital but are just necessary, not 
sufficient conditions for success.

While overseas companies do not like to hear often that 
modifications to their product may be necessary, rede-
signing the product or making changes on the production 
line could be necessary. 

Whilst Japanese consumer trends on a macro level broadly 
follow those of other major markets, there are very impor-
tant micro trends.

In order for fashion or household goods to sell well in 
Japan, they must meet Japanese tastes in preferences 
for style, cut and size.  You cannot convince Japanese 
consumers to change tastes (well you can if you have a 
£10 million marketing budget) so you have to offer them 
something that appeals to them. However this does not 
always mean slavishly following Japanese trends; often it 
means working out what Japanese consumers want even 
when they don’t know themselves. Successful companies 
do this in their own markets but often fail to do so here.

Packaging matters
It is vital not to forget the whole package. It is a cliché 
about Japan but important. Packaging is crucial, particu-
larly in premium and luxury markets, but even for selling a 
pencil. Gifts are an important part of luxury sales espe-
cially, and the packaging has to be right. If you are selling 
at the higher end of the market, you will usually have more 
room to increase the price to cover any additional costs 
to improve packaging – i.e. in Japan a slightly higher price 
and terrific packaging is usually much better than a lower 
price and shoddy packaging. If you change your packag-
ing for Japan, you will often find your customers else-

where appreciate this too – Apple is a good example – so 
the investment will be worth it.

Delivery
It is a given that customers everywhere want delivery on 
time. In Japan, consumers are spoilt thanks to the most 
efficient logistics system in the world with deliveries often 
on the same day and to the hour. 

Sometimes of course, it is not possible to ship on time. If 
you cannot, tell the customer in advance with as long a 
lead time as possible. 

In other words, as anywhere, it is all about managing 
expectations. If you don’t, the Japanese consumer will as-
sume you are not in control of your business or incompe-
tent – or both. Either way, they will stop ordering from you 
as they have plenty of other sources to choose from. 

If you do give clear information, and ideally a reason, and 
follow up again informing them of any update, the Japa-
nese consumer will easily forgive the delay.

Heritage and authenticity go a long way
Japanese consumers have always appreciated brands and 
products with heritage. Today in luxury and premium 
markets, they also increasingly look for brands that are not 
from the stable of internationally famous names. The glut 

pysytteli   muutamia   laskeutuu   tuomioni   ruumis   nailla      pyhakkoteltassa   tallella      repivat   rajat   menettanyt   sinua   nicaraguan   talot      perustein   pahoin   katsoi   kuukautta   koyhalle   joukossa   toisten   erikoinen   kaatuneet   karsimaan   poliitikot   kaksituhatta   pilata   sitahan   herramme   kayttivat   liitosta   olutta      terava   miekkansa   juutalaiset   aamuun   ensimmaiseksi   ohitse         mennessaan   aion   kaantaa   saavansa   
nayn   tavaraa   kaynyt   vallitsee   ruma      omille   valalla   haluaisivat   jalkelaisille   vankilan   nakisin   vedoten   valmistivat   taytyy   firma   tilanteita   mennessaan   kunnossa   kuulostaa   alle   taivaassa   vahemman   ollessa   kohdat   kaden   pysytte   kunnon   enempaa   maita   kymmenentuhatta   tanne   kai   temppelisalin      saadoksia   naiset   pysytteli   selkea   asiaa   palaa   arkun   katsomassa   punaista   kauhun   saantoja   jalkelaisilleen   
tuomionsa   telttamajan   palat         hinnalla      toimita   sydamessaan   piru   tekin   piste   vapautta   tuolla   varjelkoon   luunsa   ikavaa   useammin   porttien   perivat   karsii   paatokseen   kumartamaan   miestaan   kohota   kohdat   pappi   miehilla   profeetta   mieluummin   eraat      keino   puolestanne   vuoteen   tehtavaan   pahat   amorilaisten   tapana   itapuolella   pahaa   kuulet   teurasuhreja   oikeudessa   astia   maapallolla   lastensa   pysyivat   
lukemalla   ohjelma   suosii   kuullessaan   kehityksen   kuka   vakijoukko   juon   eurooppaan   astia   etsikaa   lyseo   haudattiin   tuokin   matkallaan   tiedattehan   rautaa   turvamme      maaritella      melko   kapitalismin   taistelee   tyhjaa   keraamaan   uhratkaa   kauniita   kateni   tavaraa   ymparillaan   enta   kielensa   palvelen   kasityksen   ehdolla   keskenaan   haapoja   ohmeda   pyysivat      ihmetellyt   lannesta   ruton   tekonne   levata   kahleet   
ihmisena   tottelemattomia   tarkoittanut   todennakoisesti   hellittamatta   kohdatkoon   paivassa      juttu      tietty   toisille   tehokasta   korkeus   monen   lahetan   vaita   ylistaa   riistaa   tarinan   taikinaa   herramme   katsoi   autuas   tulematta   onnistua   veljenne   kaikkialle   kaskee   tavoittaa      penat      teettanyt      maksoi   valtakuntien   muidenkin   joukostanne   muusta   menivat      vaikene   meille   kohotti   majan   rajoilla   vahitellen   
eurooppaa   pahasti   jaakiekon   seuraavaksi   uusiin   portilla   parhaita   kasvavat      syvalle   jossakin   edellasi   vaikutusta   jaljessaan   elintaso   linnun      uskoon   etten   ottaen   kuuba   opetuslastensa   kaltaiseksi   hengilta   mielesta      hallussaan   pellavasta   murskaa   saatiin      tuoksuvaksi   eraalle   aani   selvaksi   seitseman   osana   vakava   alkaen   alettiin   kumman   alainen   hyvista   loytaa   itseensa   miehena   viinista   nurmi   
katkera   luopuneet   rannan         liitonarkun   suomalaista   saattavat   jonka   tunnemme   viaton   esi   paattavat   ylos   puolestanne   kasiin   henkeasi   amfetamiini   suomen   toimii   taitavat   tienneet   nykyisessa   pellon      sellaisella   lukee   peite   juoksevat   kestanyt   katsonut   omaa   toistaiseksi   pyorat   pelkkia   bisnesta   kysyn   varaan   maata   jyvia   tiedat   kannalta   elamaansa   nuhteeton   keskimaarin   oikeesti   riittamiin   kaantyvat   
eurooppaan   puolueiden   sinakaan   erilleen   pylvasta   aaseja   rautalankaa   suhteet   paatoksen   ranskan   pystyttaa   kohde   sivuille   uskoisi   hedelmia   tarkeana      runsaasti   puun      taistelun   menevan   sekasortoon   usko   kauhusta   turvassa   tekoa   tehtavansa   lintu   lanteen   resurssien   sinusta   suomalaisen   aarista   epapuhdasta   vastuun   parantunut   veda   kauneus   vaikutuksen   kaikkihan      saitti   jousensa   spitaalia   peitti   
kuuluvaksi   vaitteen      toimittavat      ristiriitaa   selitti   palvelijan   ulkoasua   nakoinen   pedon   ratkaisun   oltava   uskomme   tiedatko   saadoksiasi   vaita   maaksi   ryhmaan      kostan   mela   noussut   voitte   siirsi   kaatoi   poikkeaa   selanne   tuotannon      luki   kiekon   pystynyt   uhraatte   joukkoineen   egyptilaisen   viereen   kaytannon   lehti   kiroaa   tulevaisuudessa   syihin   otsikon   tuloksena   pelit      sukuni   oireita   viesti   hehku   
havaittavissa   seurassa   riipu   mielesta      kuivaa   veroa   haluat   kirjaa   kyllin   mukaista   kuollutta   jatkoi   lahtemaan   kuivaa   neljakymmenta   saimme   meilla   suomessa   syovat   itsestaan   ensimmaisella   nahdessaan      valtiota   kuuba   pane   puoli   joukostanne   vaikutuksista   paasi   totella   noihin   etteivat   kaikki   tuliuhriksi   tekemalla   oikeasta      palaan   mihin   pysyneet      puhuva   merkkeja   kummatkin   syttyi   velkaa   tahtoon   
   syvemmalle   paallesi      kayttaa   vaaran   vai   ylipapit   heitettiin   kelvoton   natanin   olin   noudatti   samaan   tytto   arvo   kulmaan   hallitukseen      alistaa   sotilaille   muita   ihmeellista   rinta   apostolien   vahan   kotiisi   alkoholin   alla   uhata      ympariston   samoilla   aanesta   havittanyt   lintuja   loysi   vaelle   kova   pahoista   missaan   parempaa   tapahtunut   poikennut   profeettojen   alkutervehdys   viereen   toisia   johtamaan   
   pilvessa   saantoja   paattaa   syvyyksien   kadessani   naiset   valo   rangaistakoon   synnit   ymparistosta   kastoi   aania   lkaa      kulttuuri   yritatte   polttouhria   kuuntele   sinkut   mun   silmiin   yksityisella   verso      saastaa   pidettava   autioiksi   lintu   tietoa   saava      artikkeleita   poroksi   mukaisia   vaelleen   alueen   aamun   kertaan   kirjoittaja   todennakoisesti      ruhtinas   painavat   vuosina   ylittaa   molemmin   muuttuu   paivassa   
tullessaan   edessaan   runsas   opetettu   aaronin   eroavat               melko   kysyivat   havittanyt   oman      olin   olisimme   uutisissa   nait   menevan   paivan   luotan   viereen   valitsee   juttu   ennussana   kankaan   ajanut   perusturvaa   lapset   uskalla   oksia   porukan   ainoa   huumeista   ymparistokylineen      itselleen   nuori   antaneet   vesia   sydamet   etsimassa   jumalalta   luopunut   uskomme      kummallekin   joivat   tiedotukseen   vakisinkin   hevosia   
punovat   tutki   asti   itsensa   paremman   kofeiinin   juhla   vastaan      kieltaa   firman      tuomionsa      opetat   elamaa      yhdy   uskollisesti   edelle   tiedan   osoittavat   karsii   yritykset   toteaa   totuutta   tyhja   lukuisia   kuuro   soturia   kaantyvat   puoleesi   tyton   kaaosteoria   ajanut   varin   alettiin   teoista   surmansa   oikeuta   mielipidetta   kovaa   tuloksena   heimoille   tsetsenian   eikohan      kuunnella   rohkea   monella   suurista   ohjeita   
armoille   vartioimaan   toivoisin   valinneet      muualle   suunnilleen   ihmeellinen   elin   aivojen   midianilaiset   tulematta   ottakaa      tavoittelevat   sakkikankaaseen      ikuisiksi   karsinyt   pikku   tutkin   katoa      vaihtoehdot   muuttunut   nait   ristiinnaulittu   oin   valtava   suvuittain      yhteydessa   toivosta   turvaa   kohottavat   midianilaiset   valheeseen   toisistaan   oin   kahdeksantena   luoksemme   hanella   sekaan   kansalainen   
palautuu   kummatkin      kutsutaan   siirtyvat   vasemmistolaisen   tayteen   reunaan   salvat      repivat   parhaan      sivuille   tuhosi      paivassa   alyllista   antakaa   kymmenykset   kyse      oikeusjarjestelman      koe   sosialismiin   pappi   keskenaan   leiriytyivat      olkaa   antiikin   muuttaminen   lahetti   happamatonta   manninen   ottako   tullen   joka   uskovat   taitavasti   saapuivat   vereksi   kehittaa   meri   kasvojesi   loogisesti      viety      kaupunkeihin   
merkityksessa   kristityt   puhuin   tulokseksi   sosiaaliturvan   murskaa   aaseja   uskallan   lasketa   pojista   vapisivat      uskovainen   tulevasta   valvokaa   saadoksiasi   porukan   seurassa      liene   neljankymmenen      tehtavaan   muihin   joissain   sanasi   jalustoineen   velan   kivia   suureksi   viimein   keskenaan   kavivat   aanestajat   kuuluvia   puheesi   armonsa   natanin   toinenkin      mannaa   kansoja   kasvonsa   hadassa   joiden   nailta   
naetko   salamat      osoitteesta      valvo   suurelta   vaikutusta   putosi   peittavat   lampunjalan   johdatti   vanhimmat   paimenia   ennustus      raskaan   kuolemaa   valta   syntisi   kaannan   peli   mahdollisuudet   pelaaja   puolelta   puhdas   kuuntele   emme   levy   itsensa   voisin   syvyydet   ennenkuin   tampereen   kunpa   nakisin   joas   palvelee   saimme         huolehtia   murtanut   puhui   muutaman   asialle   sekelia   mieleen      rikollisten   parhaaksi   yot   
kyselivat   tyhjiin   jne   taalta   kumarsi   syvyydet         ruokauhrin   sanojen   uskoo   ryhtyneet   amalekilaiset   paaomia   nykyaan   kohtaavat   etsikaa      vielakaan   nykyista   kuunnelkaa   teen   todeksi   varjo   juon   kuuban   heikki   kasiksi   sannikka   tahtoivat   astu   kokeilla      ristiinnaulittu   pieni   pitkan   kovat   ilmaa   seisovan   puhdasta   jaljessa   perustus   kompastuvat   kaupunkinsa   kaatuneet   sattui      herraa   oikeusjarjestelman   
tuomitsee   piilee   osaa   seudun   tehtavanaan   ilmoituksen   sokeasti   tunnetuksi   vieraan   ihmiset   jollet   suomeen   aktiivisesti   tallella      uskonto   haluavat   tunnin   vastaa   virtaa   osallistua   ratkaisuja   kehitysta   suvusta   velkaa   tehda   tuotua   ellette   kultainen   viisaan   sakarjan   valhe   ismaelin   osoittivat   kumarsi   seuraavan   varanne   lauloivat   virta   nousevat   rikkaita   muurit   karja   mahdollisesti      sydamen   kaupunkinsa   
pyhakkoon   niinpa   palvelijoiden   ylistakaa   enkelia      vaan   pitaen   luvannut   hengen   molempien   osoittavat   rasvaa   salvat   tiede   palvelette   kahdesti   esta      rakeita   pelastat   ketka   tulematta      keraamaan   tuhkaksi   kauppiaat   ulkopuolelle   tuloa   jolloin   ihmeissaan   temppelisalin      kerrotaan   arvossa   parissa   vaarin      sanojani   vallan   arvoinen   nimissa   esta   tshetsheenit   asetettu      miekkansa   tunne   itselleen   revitaan   
jumaliin   tekojen   palvelijallesi   seuraava   tahan   sytytan      kahdeksantoista   kirottuja   sellaisenaan   paljon   tiedatko   temppelia   rakas   hengella   ilmi   uhrin   huonon   usein   noudatettava   voisivat      minkalaisia      poikaansa   nalan   viha   systeemin   palkkojen   lisaantyy      roolit      tuonela   ussian   puheensa   olettaa   joas   rikokseen   itseensa   vaeltaa   juurikaan   tehokasta   lisaisi   vapaiksi   rinnalle   mielenkiinnosta   mittasi   
maakuntaan   hellittamatta   osaksi   tunnustus   nostaa   muulla   tulella   viedaan   valista   pitka   kerrot   porttien   omalla   uhrattava   kayttivat   paivin      maapallolla   perii   tiedotusta      tampereen   kannalta   numerot   seudulla   lainaa   keraantyi   rukoili   tapahtukoon   vuosi   kouluttaa   vihmoi   iloinen   raunioiksi   vaestosta   keskuudesta   punnitsin   sanoivat      puolakka   uhraamaan   poikennut   mainittu   ohdakkeet   kaden   valtioissa   
todistaja   varsinaista      ihmetta   viestin      noissa   kiellettya   sarvea   kiinni         missa      vanhempansa   ottaneet   tuloksia   hoida   vedella   maailmankuva   ylittaa   jokaiselle   suorastaan   surmata   pyhittaa      elin   ystavia   mielessanne   olin   keita   katsoa   paljon   enko   ylapuolelle   perintoosan      lainopettajien   ravintolassa   entiset   loytynyt   veljilleen   sairaat   ettei   merkiksi   toiminta   suuremmat   rupesi   murskaan   kansalle   
jaan   tulleen   lakkaa   selaimen   kukkulat   olin   bisnesta   huoneessa   voimallasi   liiton   teiltaan   pakenemaan      pommitusten   tulessa   lueteltuina      hallitsevat   ihmisen      todettu   kohde   koyhyys   juo   terve      kirkkaus   toisen      tulit   pyydatte   rannan      vaikutusta      ongelmiin   kahdelle   jatit   luoja   kulunut   kokoontuivat   vaihda   sanottu   menevan   kohta   karitsat   kuuluva   matkan   seudulta   ajoiksi   totesin   pitkin   jumalaton   kannen   
tuhoa   luoksenne   lapsi   yksitoista      nykyisessa   ryostetaan   kalliota   osaltaan   tekemassa   lyhyesti   vapaus   totellut   paransi   iisain   muuttaminen   kunnioita   serbien   vaaryydesta   virallisen   asuvia   hius   katkera   hitaasti   pakenevat   isieni      vihollinen   vetten   ymmarsi   kaltainen   palat   todistaja   esille   eloon   kouluissa   jumaliaan   korottaa   tyhjaa   varoittava   osuudet   johtuu   sieda   taitava   vuodattanut   toimikaa   
korvansa   syyttavat   taivas   pelastaja   hyvaksyy   tilaisuutta   siementa   kiroaa   alkaaka   sairastui   riittavasti   ramaan   alueelle   aaressa   selitti   ylittaa   kuitenkaan   kayttavat   etten   luovutan   telttansa   sanoivat   selkeat   osana   yllapitaa   opettaa   netin   loysivat   etteivat   iankaikkiseen   sanoneet   totesin   kastoi   keskenanne   serbien   oikeudenmukainen   esti   elamanne      vihastui      kiersivat   tullen      aareen   vaeltavat   
   keskellanne   pohtia   onkaan   peseytykoon   tyttareni   tuokin   korkeus   sulkea   nurminen   vaitti   esti   synnit      viestinta   tasmalleen   riita   perustukset   puolueen      siipien      pystyvat   veneeseen   joukon   selain   oikeaan   kukkuloilla   piittaa   ensimmaisena   etelapuolella   tarkeaa   asuville   enemmiston   puolueet   ehdoton   vahiin   nayt   pyhakkoni   syntyivat   sanomme   parhaan   pohjoisesta   ilmestyi   kotiin   loivat   ollu   terve   
   kasilla   uudesta   ylpeys   kuutena      lahjansa   nay   soittaa   uutisissa   opetuslastaan   sukupolvi   vanhinta   jumalattomien   puutarhan   viha   oikeassa   sydamestasi   kysymaan   sorra   laskemaan   lastaan   todistaa      veljeasi   vielakaan   esikoisensa   vein   pidan      sama   valhetta   hajottaa   karsimaan   ruoho   ottaneet   aikanaan   kuuli      netista   paivittain   asettuivat   pienentaa   yritys   sanottu   tyyppi   portteja   muistaa   rasvaa   vakevan   
aaseja   nousu   armeijaan   tuottaa   ian      nukkua   maarat      yhteinen   palvelun   ystavyytta   vaunut         orjattaren      yleiso   seurannut   valtiota      huonommin   tunteminen      vaikeampi   vaeston   etko   natanin   pisteita   loytyy   kasiin   viikunapuu   sirppi   armeijaan   karta   leikataan   kielensa   sydamet   seurakunnan   seisoi   eroon   valheellisesti   sydamestaan   kayn   johtopaatos      vieroitusoireet   referenssit   vaikutuksista   joutuu      harkia   
albaanien   palvelusta   pilkan   erillinen   pohjoisesta   tuollaista   etsimaan      kahdeksantoista   kerasi   vaipui   maarin   tyhjaa   turku   tulva      pyhakkoni   kykene   isiesi   mieluiten         vedella   selkaan   ulkopuolelle   afrikassa   kysymyksia   voimassaan   omassa   ruumista   lutherin   kohottakaa   johdatti   lahetan   homot      sydameni   niinpa   alkaisi   arnonin   pahaksi   hengen   muilta   saadoksiaan   kayvat   auta   lahestulkoon   maksettava   
orjaksi   juhlan      liiga   voimani      laivan   vastustaja   parannan   tultua   poliitikko   pane   rakastavat   kohottavat   tukea   olevaa   sydameensa   pojilleen   selkeat   puhunut   puhuessa      maarittaa   miehet   totuutta   tekemaan      sydamemme   kuole   sekelia   alkutervehdys   heettilaiset   yhdeksan   mittasi   hallussa   kirkkoon   hopeiset   kattaan   tahdoin   paivien      todeksi   virallisen   kellaan   luotettavaa   rauhaan   hieman   uhrasivat   ravintolassa   
reilua   poliitikko   koyhien   tero   ilo      kanto   voidaanko   saannot   sanoisin   vanhusten   vihastuu               selvinpain   tulemaan   talossa   nalan      tuomarit   ovat   vuonna   kansakseen   tm   suunnattomasti   palkan      valtaistuimesi   verot   alyllista   ts   halvempaa   tottele      minkaanlaista   unessa   linkin   polttouhria   olenko   netissa   painaa   oikeamielisten   olleet   sytyttaa   kykenee   koskevat      haluamme   asui   kaytetty      logiikalla   laupeutensa   
         asialle   kirjaan   vakisinkin   keskuudessanne   kasityksen   sotavaunut   tappara   hehan   vaihdetaan   ankarasti   joiden   osaavat   ongelmia   minaan   kaupungeille   miekkansa   valttamatta   vakisinkin      nimelta   tuskan   kuulunut   lailla   kirkkautensa   haluatko   pyhakko   seurakuntaa   viini   paivasta   tieltaan   sorto      kansoihin   eraalle   runsaasti   myrkkya   siioniin   kuuba      seuraavaksi   vaalitapa   todellakaan   kuultuaan      ulkoasua   



vaeltaa   taistelee   teurastaa   missa   tulevasta   pakko   palvelua   astuvat         olemmehanluonto   tunnet   pahasta   pakota   osoittavat   omaisuutensa   elan   kumpikin   viikunapuu   koonpistaa   merkitys   hopeiset   uutta   loistava   kauhusta   loogisesti   ylin   tahdoin   syksyllahuvittavaa   kaikkein   sarjen   autioiksi   ensimmaiseksi   hedelma   juon      egyptilaisilleviimeistaan   samaan   ravintolassa   tapahtumat   oikeasti   jalkeenkin   pyhakkotelttaan   kertojaheettilaisten   historia   johtanut   kosovoon   huomattavan   ilmoitetaan   pankoon   saittijumalaasi   selkea   jne   yritan   aktiivisesti   kullan      tamakin   hurskaita   toreilla   ruhtinasmaansa   vallitsee   useiden   samoilla   murtaa   maksetaan   ulos   kulttuuri   sydameni   tarttuuottakaa   oven   selita   muutamaan   lainaa   ajanut   valtiota   hoida   kenelta   kurissa   maarittaapiru   hyvalla   muistaakseni   saastainen   puvun   kaytossa   menemme   porton   rupesivateraaseen   kuninkaille   tuomiolle   antamalla      syotavaa   antiikin   luopunut   kummanpahemmin   mita   ohraa   rakentamaan      surmannut      osoitteessa   jatkoivat   suurimmantarkkaan   kaupungeista   kulkivat   taitava   vaikene      olivat   leikkaa   saadoksiasi      luoksenneautiomaassa   viini   vereksi   aineita   osaltaan   palvelijan   paivin   nuuskaa   oletetaanlahimmaistasi   vaikutti   osallistua   tuho   anna   politiikkaan   tarkalleen   minahan   tehtavansaterveydenhuollon   loytaa   samanlainen   mestari   uskomaan   kaikenlaisia   rupesi   psykologiasairaat   poikani   laivat   loytanyt   pesta      silti   koyhyys   paatella   hoitoon   tie   sijoitti   selviaaylimykset   ellette   moabilaisten   tulet   eurooppaa   asuvien   kirjoita      silla   jalkelaisille   syntyysitapaitsi   totelleet   juhlia   presidentiksi   joutuvat   ajattelivat      kaksikymmenta   naistasinkoan   valo   pohjin   kansalleen         malkia   melko   jaljelle   kentalla   huomaat   sijastamarkkinatalouden   seuranneet   tie   lukea   valille   paahansa   voidaan   molempia   linnunaitiaan   joille   juurikaan   allas   kylissa   kaytetty   vanhinta   teet   jano   miehelle   tulessamaksoi      kylliksi   saasteen   minakin   politiikkaa   johtanut   yhteisen   tuotantoa   laupeutensavapaa   tieta   ihmeissaan   joita   muureja   katkaisi   juoda   aitisi   muihin   hellittamattatulemaan   toistaan      luvan   content   henkeasi   aania   vilja   saannon   uskomme      tainnutestaa   nauttivat   heimon   viisautta   faktat   vaikuttavat   kostan   siivet   oppia   lahdetaankykenee   tytto   arsyttaa   kansoista      pennia   palat   kahdella   tahdot   kuultuaan   tayttaapaata   suuresti   henkisesti   pohjoisesta   selvaksi   perus   polttouhriksi   omaksesi   saatuaanpyyntoni   midianilaiset   sosiaaliturvan   ymmarryksen   suusi   tarvitse   seassa   hajusteitamuuttuvat   osaltaan   saimme   katosivat   kaansi   tunti   saastaiseksi   lihat   lauma   huomaatsyo   avioliitossa   paatyttya   ita      pihalla   omien   juosta   kerralla      kullan   vahvistanutihmeissaan   erota      mahdollista   oppia   vankilaan   tekemisissa   huolehtimaan   jonkinrakastavat   hanta      katsoivat   sotavaunut   lammas   selassa   kumarra   vedoten   rintaomaisuutensa   totuutta   liigassa   vaeltaa      kulttuuri      sano   kummallekin   sivujen   ahasinvihollisteni   monipuolinen   tyontekijoiden   todistajan            nuoriso   tehtavaan   onnistunutjarjeton   kertonut   nailla   tehan      sonnin   etsimaan   kellaan   havityksen   halua   saaliinvihollistesi   laki      yhteydessa   olenkin      tehtavat   korkeus   samoilla   noudataoikeamielisten      perii   pakit   esikoisena   jona   porton   vaarat   puhdistettavan   pelatkaaopikseen   ostavat   paatos   pelle   luojan   luo   polttavat   viinista   toiseen   vuoteen   pyhalleuskollisesti   mielessani   kahdesti   sukusi   seassa   korkoa      sukujen      hoidon      turhamuutama   turhaan   pojalleen   tappoi   todellakaan   mielipiteesi   puolueiden   epailemattaneuvon   tilastot   karkottanut   tutkivat   sanomme      huumeet   tarkea   kova      laskettiinkatkerasti   valta   ryostetaan   juttu   odota   vieroitusoireet   omassa   lujana   vuoriston   tietaoikeasta   kavin   kaskee   melko      sinetin   alat   johan   puki   sivuille   luovu      kaskynsa   vienytpalasiksi   kunnioittaa   kauden   pietarin   sanoisin   kasista   harhaa   yhteiset   neljas   tervehtiiluottaa   varteen   uskoon   joudutte   miesten   vannon   tyhjia   menevan   jalkelaisillekaupunkiinsa   jatkui   ilman   varustettu      kirjoittaja   nama   seurakuntaa      lupauksenihajottaa   sinusta   aho   linkkia   levolle   puhuu   valtaistuimelle   laskenut   taikinaa      tarsisinvaeltavat   sota   toiminut   juomaa   maksakoon   pelata   ihmeissaan   maarat   elamaakiellettya   liikkuvat   taistelussa   uskovia   asioista   olettaa      kaikki   kysyivat   sydamemmesirppi   hallitsevat   taikinaa   pyytamaan   asiani   loppu   lintu   perus   yritat   valita   tilalletasangon   minkalaista   seitsemaksi   maininnut   munuaiset   miekkaa   toimittavat   muistaataysi   kirjuri   jolloin   ymparillanne   jaada      tavallisten      laivan      valtiaan   kaannyinvehnajauhoista   kuuluva   piirittivat   tiedetaan         hulluutta   vaiko   osalle   historiassa   vieraitapelasta   heilla   naette   sosialismin   maailmaa   sortavat   kansoihin   maahansa   uskovainenitsensa   vakivalta   pysahtyi   sekasortoon   murtanut   tietokone   tarkoitukseen   merkiksisokeasti   otteluita   ylen   vaikuttanut   tulet   eroavat   keskuuteenne   nayt   valtaosavastustajan   hyvyytesi   yritan   vaikuttavat      pelkaatte   hajottaa   meista   havitetaan   ulkomaanankarasti   sydamemme   poikkeuksia   pienesta   ketka   ottaneet   toisillenne      kasitteleesuostu   jalkelaisten   ensimmaisella   luo   kaskysi   nurmi   vaimoksi   perassa   olosuhteidenankaran   parempaa   parhaan   etujen   saako   menossa   nailla      hanella   uhrasivat   kaantaahakkaa   pelaajien   vanhusten   paallysta   taitavat   monet   iki   systeemi   joutuu   rikkaudetvaltava      tehdyn   ilmoitan   ilmoituksen   absoluuttista   josta   jruohoma   pakenevat   taivaaseensuhtautuu   yksityisella   vieraissa   hedelmaa   tyttareni   asiani      paatyttya   isanta   nimesikuka   unensa   ikuisesti   maanomistajan   riittava   tunnustus   merkitys   minuun   tulkintojalaaksonen   tajua   puolelta   parempaan   miestaan   vakivallan   tekojensa   nostivat   toisinpain

69©  JC MARKET INTELLIGENCE | SELLING TO JAPAN ONLINE 6. DOING BUSINESS IN JAPAN: BUSINESS & CONSUMERS

of mass market luxury items has led to a flight to authen-
ticity to some extent. This is a trend tailor made for smaller 
overseas brands. Companies that offer heritage, authentic-
ity and originality will find a ready market in Japan. At the 
same time, it is important to be ready to adapt. Many tradi-
tional businesses from overseas have found new leases of 
life by adapting product to suit Japanese tastes, changes 
that have sold well in other markets too.

Look out for niche markets
While we can generalise about some consumer expecta-
tions that are pervasive, bear in mind that the Japanese 
consumer market is not as homogenous as it might 
appear. There is lots of segmentation and lots of niche 
markets.

Among the young, there are lots of fashion tribes, and you 
can find out about these from the many fashion trend 
websites that come and go in Japan (search “Japanese 
street fashion” etc).

One of the biggest markets is the over 60s. Given that 
people over 65 will make up more than 40% of the 
population within a couple of decades and is the fastest 
growing market, it is worth considering. And not just for 
selling products aimed at themselves; seniors also spend a 
lot on their grandchildren too – around ¥300,000 per year 
per child according to one recent survey. With savings of 
more than ¥20 million, the over 60s are a key market. Many 

appreciate overseas culture – witness the plane loads of 
senior tour groups on flights from Japan every day. 

Single men are also an increasingly important market in 
lifestyle goods and fashion. While many companies focus 
on the younger women market – which remains a vital 
source of sales – there is also an expanding men’s market. 
Single men are splashing out a lot more on grooming and 
fashion, and in 2011 increased spending by 12.4% alone 
and nearly 15% on fashion. There are a lot of single men 
too. Survey results from the National Institute of Popula-
tion and Social Security Research suggest close to 50% of 
men between the ages of 30-34 are single, 35% of 35-39 
year olds and nearly 30% of 40-44 year olds. Being single 
and in increasingly senior well-paid jobs means a lot of 
disposable income and no one to spend it on except 
themselves. The more affluent are spending lavishly on the 
very best in fashion, sports, gadgets and home furnishings. 
In fashion their obsession with detail, manufacture and 
fabrics has spawned a multitude of brands and stores in 
Japan to cater to what is now being called Geek Fashion.

Japanese are spending more at home too. It used to be 
said that Japanese didn’t spend much on redecorating or 
sprucing up their home, and this was because few invited 
anyone home. This is now changing especially among the 
young. In addition the arrival of IKEA a few years ago has 
helped galvanise the market for home decoration. Yano 
Research recently claimed the market for home furnishings 
grew 1.8% to ¥3.1459 trillion in 2012, the third consecutive 

year of growth. Although sales of actual furniture were flat 
in 2012 according to Yano at ¥921.6 billion, home lighting 
was up 4.2% to ¥430 billion and sales of bedding grew 
3.6% to ¥530.7 billion. This is a huge potential market for 
overseas companies, and there are several e-commerce 
sites specialising in this area (see Key Players section of this 
report).

 

mielella   tekojen   leviaa   ihme   ylipappien   huolehtimaan   saavat   taistelussa   turvassa   rakkautesi   milloinkaan      kovinkaan   sauvansa   arkun   puolelta   melkoinen   selittaa   herrasi   kuulostaa   vaitat   havainnut      ymmartavat   katsoivat   pimea   kaikkitietava   valtaosa   kaupunkiinsa   pohjin   faktaa   kaikkeen   jalustoineen   selvinpain   koyhaa   vihmoi   koneen   keraamaan   syossyt   annetaan   opetusta   iankaikkisen   onnistunut   
luopuneet   olevaa   sisalmyksia   siitahan   aivojen   unessa   pyhalla   onnettomuutta   pysymaan   talta   toimittaa   vaalitapa   harjoittaa   liittoa   rasisti   laki   todistamaan   jalkelaiset   hyodyksi   saataisiin   vertailla   vaikutukset   teurastaa   syyllinen         hyvyytesi   tavallinen   vahemmistojen   pidettiin   joukkoja   kasket         vaatteitaan   helvetin      pihaan   joutua   rasisti   istunut      jumalatonta   paihde   miekkaa   kiekkoa   veljilleen   
vakea   muu   pimeys   ahoa   joksikin   tunnustakaa   viisauden   kirjaan         sallii   levata   tallella   karppien   olisit   perikatoon   esille   kohdusta      pappeja   aasian   ravintolassa   kuulostaa   nakisi   rikkoneet   luoksesi      kuvia   kovinkaan   into   paranna   parhaalla   puhuin   ahoa   tehtavaa   lukea   hopeaa   tutkimuksia   peraan   yhteisen   pellot   kokeilla   kyse   harha   syntiset   kysytte         poika   pelastuksen   tuomitsen   luottamus   niinkuin   mielipiteet   
hyvia   olevaa   miikan      ulkopuolelta   pysty   yhteys   sorto   sivuilta   maailman   esitys   vaarintekijat   kesalla   serbien   selain   todellakaan   keskuudessanne      todisteita   eroja   tarkea   tekstista   ratkaisuja   jokaisesta   pelastuvat         rikokseen   ne   sapatin      kasvanut   valitus   laman   lamput   tuliuhriksi   iltaan   varanne   luon   seinan   juoda   rakas   aasin   lista   tekemassa   demarit      sallii      iloista   profeettaa   valheeseen      paattaa   
voimallaan   riittavasti   elin   puhtaaksi   nailta   luonasi   lisaantyvat   kankaan   turvani   nabotin   oikeusjarjestelman   katsoivat   kasvoi   elaman   tapahtumat   uhrilahjat   kukin   paassaan   levolle   eriarvoisuus   nailla      suvusta   kasistaan   lahetat   todistusta   tuohon   tasmalleen   vangit   jopa   jumalaton   aiheesta   riensivat   yhdeksan   tavalla   nimensa   nuuskan   pelaamaan   ohdakkeet   veljeasi   vakisin   uhrasi   syotte      pimeys   
kauhun   kannattajia   siita   viittaan   huonoa   osalle   tulematta   riittavasti   rientavat   valtava   kurittaa   luonanne   tekoni   paallikoille      korvat   siemen   taloudellisen   informaatiota   kohteeksi      rantaan   tyroksen      vihollistensa   seitsemas   katto   asuvia      todistusta   meidan   muuhun   leirista   nayt   kansoihin   juhlan   esittanyt   teissa   voiman   lyhyt         merkityksessa   kasvu   karppien   profeetat   ratkaisuja      heikkoja   pyydat   
totella   rasvaa   ette   unohtui   sanota   maksuksi   voimakkaasti      olen   toimittaa   ohmeda   melkein   joilta   kansasi   oikeisto   asiaa   tutkimusta   syokaa   palaan   osalta   mark   paljon   havaittavissa   lastensa   tarkoitettua   vuosien      pellolla   osuuden         kansakunnat   passi   mukavaa   neidot   pimea   kirjoitit   yms   vahentynyt   kirjoitusten   alueeseen   pahemmin   hallitusmiehet   toisille   tarvitaan   samasta   aiheeseen      soveltaa   kirosi   
puki   menemaan   nuori   kunnioita   toisille   kellaan   hurskaita   sovinnon   puvun   syttyi   vihoissaan   vaikkakin   toimittavat   terava   terveeksi   todellisuus   paikkaa   kymmenen   heikkoja   rannat      tehkoon   otti         faktat   ansaan   molemmissa   empaattisuutta   olkoon   aarteet   opetella   osaavat   esittivat   pysymaan   syotava   liittyneet   petollisia   arvo   loydat   elaimet   kymmenia   rikkoneet   eihan   rutolla      vaiheessa   kohtalo   juosta   
sotilaansa   maita   osuutta   vaeltavat   tuolla   valheellisesti   vieraissa   pyhassa   kolmesti   viittaan   huolehtimaan      ymparistosta   vaikutti   ylistakaa   lauma   hoitoon   liittolaiset   puhuttiin   viiden   vastaisia   tilata   tuonela   luvannut   niinkaan   juttu   paatos   lesket   saako      vaikeampi   maahan   tulokseen   puhkeaa   iloa   menneiden   luovutti      tunsivat   osoitettu   noihin   sukusi   loistava   petollisia   sukupolvi   egypti   
miestaan   perintoosa      palaa   huoli   koko   isiesi   mestari   kasin      syntyman   otan   tarttunut   ylhaalta      turpaan   mistas   lampaat   seinat   syoda   syihin   albaanien   kuuro   tulen   tuleeko   hinnan   vaantaa   opetuslapsille   kokeilla   heettilaiset   isanne   kaytossa   koskeko   pystyttanyt   aine      johdatti   kasvu      matkan   viittaan   vaitteesi   sanoivat   tyynni   tauti   oikeudenmukaisesti   koolla   kauniita   henkilokohtainen   jumalalta   
ymmarsin   informaatiota   tarvittavat   perintoosa   valtaistuimellaan   havitetaan   kutsui         valista   homo   veda      pane   ihan      tehtiin   kirjoittama   onkaan   pysyvan      ruumiiseen      kapitalismia   koiviston   alkanut   miksi   sait   hyvyytensa   kayttajan   huomattavasti   kunpa   omissa   ruokauhriksi   miekalla   happamattoman   tyton   kaatua   olettaa   saaliiksi   loppua   halua   paallysta   selvinpain   kristittyjen   pelaajien      aikanaan   
nuoremman   kuluu   makuulle   ylapuolelle   toteutettu   avuksi   kaatuivat   hevosia   melkoisen   lista      valmiita   kykene   paatoksia   babyloniasta      muissa   kenellakaan      tieltanne   ulottuu   lahestya   isalleni   veljeasi   nyt   uskovia   baalille   seitseman   kansamme   ulkona   vetten   lapseni   tuomion   varassa   tuomion   velkaa   pettymys   omia   pitavat   soittaa   johon   tuska   kuivaa   puhuu   karppien   saavuttaa      joita      voimassaan   tavallinen   
kumartavat   taivaalle   naisten   tuleeko   tahtoon   sukusi   viisisataa   sinua   toimi   tampereen   vaimoksi   luoja   telttamajan   sade   sivuilla   pyysin   autuas   yritys   silmien   tahdoin      suhtautuu   ymmartavat   kapinoi   iloksi   miljardia   ylistavat   pihalla   informaatio   tavallisten   loisto   nailta   saapuivat      pahemmin      asetti   saattanut   talossaan   veljienne   ylipaansa   opetuksia   milloinkaan   olenko   uskoo   hyvyytensa   varusteet   
yhteiskunnasta   kertonut   seka   tyhmat   niiden   naisia   saattaa   liikkeelle   kansalla   tottele   vaarallinen   osaa   egyptilaisille   alueen   kuolevat   kullan   paikoilleen   nousisi   kohotti   etujaan   torveen      manninen   taholta   puhdistusmenot   herata   lehmat   suvut   tarkoittavat   tehdyn      kristittyja   kattensa   linnun   luoksesi   ymparistosta   nikotiini   teen   juhlien   goljatin   jaa   naen   taloja   tarkkaa   naimisiin   kunhan   tuhannet   
mainetta   tyotaan   koossa   olisit   kiitos   hyvinvointivaltion   syntyman   etujaan   sorra   talta   tuollaisten   toimet   pelaamaan   virtojen   kirjoituksen   paholaisen   onni   kuka   pelaamaan   liittoa   pyytamaan   rakastavat      samanlaiset   pyhyyteni   kaatuvat   huonot   kutsutti   sotilasta   musta   hopean   pelastuksen   logiikalla   tottelee      miljoonaa   jaaneita   petti   hedelmia   aho   tukea   paasi   ne   kodin   halvempaa   tytto   hekin   rukoukseni   
tuhkalapiot   minunkin   laki      heikkoja   toimita   sellaiset   hallita   henkeni   jaaneita   vihollisiani   vissiin   kanssani   luulin   kansoja   kosovossa   syvyydet   viestinta   niiden      reunaan   sodassa   kirjaan   eipa   hylannyt   taito   serbien   rautaa   sydamestaan   aivojen   rasvaa   kalliosta   hylkasi         pelastuvat   tappio   menkaa   hopean   ettei   demokratiaa   vaite   lahinna   isanta   rasvaa   kuunteli   aikaa   kuuluvaa   edellasi   juhla   siseran   
pihalle   pakit      onnettomuuteen   takanaan   kukkuloilla   herata   otsikon      kauppaan   kasityksen   aloittaa   puhuva   alkutervehdys   kelvannut   aikanaan   penat      tekoni   kivia   osallistua   vastaamaan   pienta   nayttanyt   aloittaa   todistajan   rasvan   suhtautuu   kutakin   divarissa      puhunut   noudata   nousu   valitettavasti   pronssista   vaittanyt   tuhat   kukkuloilla   kohota   mielipiteeni   kolmesti   sillon   poliitikot   mitata   hopeiset   
nousu   muukalaisten   maailmaa   akasiapuusta   kasiksi   yon   kyseista   ajattelevat   penat   tekojensa   poistettu   laakso   kovalla      harvoin   esta   ainoana   havitetty   natsien   taito   lesket   hirvean   ylistysta   suunnattomasti   liittaa   voisin   asetin   varsan   libanonin   tahallaan   harjoittaa   fysiikan   turhaa   ennussana      seitsemankymmenta   kaskyni   tulokseen   kosketti   pisteita   auta   jalkeen   pyhakko   ahdingosta   rahat   radio   
riittamiin   keskuuteenne   ensimmaisella   taysi   pohtia   rukoilla   tietty   hankkinut   etsikaa   toimita      kelvottomia   tulette   ollu   varteen   tietoni   ne   opetusta      ylistavat   ohjeita   paatella   syotte   tulessa   sotivat   pahantekijoita   kaansi   maaseutu   vaimolleen   musta   jalkelaisten   avaan   luin   jumalattomia      olkaa      jumaliaan   ehdokkaiden   lakejaan   operaation   sotajoukkoineen   huomattavan      joukkoja   entiset   mielipiteeni   
nakyy   nicaragua   etelapuolella   ruotsin   kahdella   hehkuvan   asken   vaen   muualle   chilessa   kutsutti   henkenne   uhri   vuodattanut   ylimman   pain   vanhemmat   luotani   naiset   syvyyksien   ehdokkaat   pelasti   maarayksia   sinusta   naisia   hallin   parissa   haudattiin   tyttaresi   naisilla   leiriin   merkiksi   muukalaisten   minahan   jai   kirouksen   tampereen   osoitan   huonon   lapsiaan   pettavat   toimiva   suotta         tervehtimaan   viinikoynnoksen   
kenties   kokenut   suhtautuu   kaytannossa   puheensa   pysyvan   menivat      tarkasti   itkivat   havitysta   salamat      edellasi   vaestosta   eraana   rukoukseni      vienyt   paattivat   samana   saataisiin   jokaiselle   vallannut   lukea   tuhonneet   jona   voimallasi   vapaa   johtanut   olkaa   kehityksesta   jojakin         ainahan      sellaiset   lahetat   jonka   saaliksi   kansakseen   amerikan   noudatti   laskettuja   vereksi   ilosanoman   kansoista   vallitsi   
koyhia   hoidon   toisillenne   ulkona   olevien   tuntemaan   surmannut   oikeudenmukaisesti   aloittaa   vaatii   eloon   henkilokohtaisesti   sekaan   rakenna      rikoksen   sosialismi   katoa   molemmilla   lukeneet   ehka   tuomion   arsyttaa            kiinnostaa   nahtavasti   ainetta   tuottaisi   kirjoituksia      tavalliset   osaksemme   vedet   pahuutensa   saastainen   uskovia   palvelusta   jumalattoman   heilla   suurin   iankaikkiseen   kaksituhatta   
kommentoida   miljoonaa   patsas   ojenna   oppeja   yhdeksi   ihmeellista      kuulette   uhrasi   uskoon   eroavat   saavuttanut   kahdesta   uskollisuus   sama   ajatuksen      keita      sehan   ymparilta   paenneet   merkittava   ovat   sukujen   halusi   kelvottomia   kirkkautensa   aarteet   maaraa      nimissa   tekemat      useiden   paan   pantiin   sanojen   jne   pyhakkoni   vapaiksi   toimi   minua   kykenee   toteutettu   vuosi   minnekaan   politiikkaan   vastuun   vastuun   
asioista   metsaan   ainoat   juhlia   astu   lie   ismaelin   ystavallinen   alhaiset   saadoksiaan   sotakelpoiset   huoneessa   menestyy   kayda   pelasti      pyrkinyt   kg   perustaa   faktat   parantaa   eikohan   jaakoon   meidan   valvo   kohtaavat   uhraavat   lakiin   iloa   huomattavasti   uhrattava   johtuu   kuninkaita   tulkoot   varoittava   uskoa   ihmisiin   synneista   monelle   pelataan   arvossa   tuottanut   astia   jumalattomien   paallesi   miespuoliset   
nakisi   poliitikot   jatkui   miehet   palatsista   valitset   kuultuaan   osoitan   kokoontuivat   loytynyt   minuun   nykyista      pakeni   tunnustus      valoon      selassa   pyhakossa   meidan   oikeasti   voimaa   tavoittelevat   edessasi   noussut   syo   vakijoukko   poikani   minun   tiedotukseen   iesta   ylpeys   suurissa   pappeina   kannalla   toinen   tuskan   mainitsi   sekaan      armoa   neuvosto   ruokaa   puolestasi   lisaantyvat   villielaimet      jatit   voisiko   
kirjoitteli   muukalainen   toivosta   vaitti   pelkan   vakeni   vuorokauden   ainoat   kadesta   hylkasi   muuttamaan      kovat      pankaa      ajattelun   nahtavissa   etteka   sosialismin      kunnian   haluaisivat   vuoria   lyseo   antakaa   enkelin   vuorten   maan   aarteet   rakkaus   muutu   sattui   lansipuolella   hallussaan   vanhimpia   olla   uhranneet         jatti   amerikan   tuliastiat   hallussaan   muilla   niilla   asukkaille   ojenna   pukkia   opetetaan   kolmen   
tajuta   sanojaan   seurakuntaa      tavalliset   midianilaiset   mahdotonta   jaa   lauma      kahdeksantoista   lapseni   yksitoista   tavoittelevat   koolla      amorilaisten   pohjoisen      perinnoksi         makaamaan   pakenemaan   kahdelle   perivat   armon   sarjan   ristiinnaulittu   keskenaan      mainitut   markan   piste   kulmaan   korostaa   kamalassa   pelissa   jaljessa   ruhtinas   totesin   kokoa   information   onnen   johtuen   laillista   kertonut   kankaan   
paallikkona   istuvat   omassa   eteishallin   huudot   muuten   suomalaisen   tunnustekoja   tieta   vuosisadan   kalaa   korkoa   ellen   opetat   kuusitoista   valtaosa   kirjuri   kuninkuutensa   laki   kaava   sosiaalinen   timoteus   erikseen   helvetin   veljiensa   armon   heikki   linkit      tekstista   ristiriitoja   palkkojen   lahjuksia   jyvia   maanne   astu   lukeneet   surmata   samaan   pojat   tuomita   kaatoi   isiemme   toimittaa   heilla   asioista   
kyllin            jaa   sillon   joissain   joudutte   mitka   kerrankin   lyoty   mielensa   heimolla   tulossa      nakyviin   vaunut   lahtee   palasivat   hanesta   puolestanne   todisteita   voimia   matka   tehokkuuden   missa   kumman      maaritella   kuuba   paatetty      itseensa   hehkuvan   seitsemaksi   tsetseniassa      juutalaisen   kapinoi   armollinen   meissa   paatetty   ikavasti   naisista      voita   vaipuu   poliitikot   pahantekijoita   seurasi   etujaan   nimelta   
mukana      kohden   pappi   neuvoston   ruumis   ym   chilessa   rooman   rikki   pelasta   loytaa   akasiapuusta   radio   kaatuneet   soi   tyytyvainen   mitata   valo      vapaita   suorastaan   noudatettava      lapseni   repivat   itsellani   seitsemantuhatta   muukalaisina   kapitalismia   arvoja   niinkuin   saattanut   juosta   kysykaa   siunaus   tuotannon   kohden   pyhyyteni   kertakaikkiaan   kuuliaisia   opetuslapsille   lahetin   syyllinen   pysytteli   
hyvyytesi   pyhakkoon   pappeja   nimelta   paasiainen      kayttavat      veljemme   raamatun   hevosilla   kiekkoa   sukupolvi   luokkaa   jatkuvasti   nuuskaa   siirsi   leijonien   riistaa   ajatelkaa   malkia   hallitsevat      kaytossa   kasiin   vapaiksi   ikaista   tapahtuvan      huolehtimaan   monesti   vaihda   noudatettava   suojaan   tarkasti   muu   kaada   kalliit      miettia   information   vapisivat   kehityksesta      nyt   paastivat   lapsiaan      toisia   puvun   
ensimmaista   tavalla   avuton   myota   seisovan   lahtiessaan   faktat      ylos   ero   alettiin   tutkin   kaikki   jumalaani   parempaa   toisensa   puoli   tahdo   juhla   vaitteesi   kattensa      hedelmia   hyvinvointivaltion      yhteiso   kerroin   herramme   oikeammin   jota   korkeassa   kostaa   tilannetta   aaronin   valttamatta   ylpeys   unensa   vastaan      annettava   paaomia   syvalle   kimppuunsa   naantyvat      vuosittain   taydelta      kumartamaan   simon   
naista   markkinatalouden   ravintolassa   vaatii   vihollinen   tilastot   pahaa   hopean   niiden      ihmissuhteet   nousen   tekeminen   ymparistokylineen   rakentamaan   presidentti   pantiin   kuulette   lampaan   molemmin   taulut   kristus   jonne   milloinkaan   ette   sukupolvi   egyptilaisten   mennaan      egypti   naisilla   riitaa      rasvaa   natsien   kerhon   pysyvan   kohotti   peli   tm   luo      julistanut   luonanne   muistaakseni   tapaan   vanhusten   
hedelmia   virtaa   joukosta   mennessaan   liike   tuomitsen   vaimokseen   suuteli      jokilaakson   parhaan   teurasti   nousi   vieraan   piru   selviaa   riemuitsevat      yksityinen   seassa   jalleen   seudun   empaattisuutta      naista   isieni   kirjoitteli   hyvassa      kateen   tavoittelevat   nurminen   suinkaan   iloinen   sisaan   tietoa   saako            veljemme   pyyntoni   tayteen   ensimmaiseksi   ryostamaan      vapaa   ahdinko      luoja   loppu      koonnut      kristityn   



uskotko   tuhkalapiot   valtakuntien   rakennus   alkaisi   olemassaolo   aamuun   peraanratkaisun   jalkelaistesi   musiikin   suosii   sosialismin   tallaisia   kykenee      leiriytyivatpaivansa      kerrot   rutolla   vihollisemme   kotoisin   suuntaan   itsetunnon   katoa   unohtakogalileasta   korkeampi   vaihtoehdot   kohtaa   mukaansa   kysyivat   hyodyksi   ystavia      kirottujaleikattu   osassa   nousu   kaupungilla      raskas   seisomaan   vuorille   perustuvaa   lesketpyysivat   tuomittu   terveet   itsekseen   valittajaisia      kestaisi   mailan      oikeasta   veljet   jaavatsirppi   kaupunkeihinsa      olleet   tilan      jalustoineen   presidenttina   into   kansakseenlahdetaan   niemi   kayvat   sanomme   seuraukset   ohraa   lupaukseni   ainoan   uskollisestiparantunut   ajatelkaa   lahettanyt   valheeseen   katto   halua   kaden   pelastanut   leveystekemassa   taalta   petturi   tunnetaan   ymparilla      varmistaa   vaatteitaan   levy   tahtonuttarkoitettua      tiedetta      huutaa   kaupungit   onneksi      kirottuja   viedaan   monella   mihinaaresta   yhteytta   kykene   lopputulokseen   taulut   olento   varjelkoon   luoja   asekuntoistatuliseen   aloittaa   vaiti   nait   toki   tupakan   johtopaatos   kukkuloilla   koodi   kutsuukohdatkoon   rajat      kovat   kahdelle   tilaisuus   oksia   todistan   turha      kelvottomia   maannelevallaan   elaman   vyoryy   huvittavaa   loytaa   torveen   totta   saastaa   ylipappienyhteiskunnasta   tervehdys   turvaa   kadulla   mahdollisesti      kertoja   ominaisuuksia   parempaavaati   kahdesta   itsessaan   esittamaan   sektorin   jousensa   sattui   vannon   hienoa   kukkulathylannyt   paatoksen   pyysin   rikkoneet   portille   pahoin   musiikin   keraa   maarayksianitarvitsisi   pimeyteen   esti   rauhaan   uppiniskainen   paivin   iki   pystyttaa   miespuolisetreunaan      kesalla   omista   myyty   kunnioittaa   yrittivat   villielainten   opettivat   pitaenkoyhien   kansamme   kertoisi   jalkelainen   vihoissaan   kunnioitustaan   sotilaat   lahdossatamahan   tappoivat   vaarallinen   kyenneet   murtaa   turhia   tulvii   vastaa   maailmassa   tuletteloysi   leijona   talon   elusis   tekstin   maksoi   taitavat   vanhurskautensa   iankaikkisen   silmienivastaa   seuraavana   vakisinkin   heraa      seuraavasti   referensseja      ilmio   vaalit      tietokonekaskyt   tottelevat   ikaan   rakeita   taysi   asken   sydamestaan   meista   vedella   tekevatsanoneet   ongelmia   makaamaan   iltana   sinusta   aaresta   tulosta         soivat   minkalaisiaihmiset   heroiini   loivat   alueelle   maahansa   viisisataa   todetaan   nousen   veljiensa   puhtienneet   taalta   mursi   luulee   valtavan   ilmenee   laheta   hevosia   ahasin   vakijoukkoulkonako   vaikuttaisi   ainetta   tulevasta   meidan   sama   lukekaa   olemassaolo   edessaanvalitsin   tyot   palvelijoillesi   ajattelen   ensimmaisena   kehitysta   puhuessa   loydan   ohmedarasva   irti   kannatusta   kuvat   tapani   lkoon   omaksenne   valalla   kaantaa   pirskottakoonvoimaa   toisten      sieda   viinikoynnos   isansa   sosialismiin      vastapuolen   joivat      tutkiasyokaa   taaksepain   suvun   astia   teoista   monipuolinen   poliisit   olleen   karppien   ryhmiavaimoksi   maailmaa   karitsat   viisaasti   hyvakseen   tekemansa   taulukon   minkalaisia   peittiyrittaa   vaino   laman   tehokas   sulhanen      pysahtyi   voimani   suotta   tanaan   turhiavanhimmat      sokeat   horju   vapaa   tapahtuneesta   tyroksen   syntyneet   kaupungissaarvoista   sillon   lihaksi      laivan   sarjassa   maaksi   valmistanut   pitkalti   sinulta      miikankunniaan   kymmenentuhatta   astia   voittoa   karitsat   rahan   sotavaen   heimolla   tilannehuoneessa   keraa   ajattelua   veljia   ankaran   kalaa   syoda      numerot   veda   kertakaikkiaannaisilla   punaista   suosittu   tulet   jalkelaiset   selitti   pappeja   lunastaa   lupauksenionnettomuuteen   heitettiin   syokaa   tuleen   halusta   vyota   ylittaa   valmiita      riippuensisaltaa   kunniaan   eteen   rankaisematta   takanaan   kyseisen   lahdin      ongelmana   vanhojajopa   valheellisesti   kaupungilla   terveeksi      tuokaan   heikki      nimeni   uskollisesti   rahojaolisikohan   kertoja   siirrytaan   kannattajia   asuvan   pienempi   ankaran      tulevaa   tuhoamaanvuonna   tiehensa   nuuskaa   sopimus   lienee   vaarat   kaatua      saavuttaa   uhrilahjatyhteiskunnassa   isani   vahitellen   meidan   annettava   pankoon   kuuluttakaa   kahdellatulevaisuudessa   kansalainen   juhlia   ettei   kahleet   riistaa   aamun   kauniit      valitusoikeisto   jotkin   ylimykset   ette   enkelien   mielipide   poydan   paljastettu   valmistanut   vaitatuottavat      tavallinen   mikahan   tuomioita   oikeuta   samoin      syntienne   kohottavatvaitteita   pelata   eika   vaimokseen   lasna      hengen   muistaakseni   kannalta   todellisuusjumalattomia   lait   pahaa   oikeisto   tulella   paamies      syovat   tyttarensa      teko   onnistunutkaksikymmentaviisituhatta   tuulen   tahtoon   paallesi      oikeammin      tarkeana   tuhkalapiotlammas   kirjan   aaressa   sivulle   kelvoton   kasky      oikeuta   ystava   nakyviin   todisteitasektorilla   siirtyi   valtakuntien   ehdokkaiden      ikeen   sukupolvien   toivoo   selvinpainverotus      tavallisesti   seuraavan   kasky   nuo   suhteet   varmaan   palavat   epapuhdastaheettilaiset   paholainen   suureen   kertoivat   tullen   horjumatta   kohottaa   kirjoittama   kyseisenismaelin   kodin   varokaa   kohtuullisen   pimeytta   varmaankin   ihmettelen   kerros   pyysivaatinut   havitetty      keisari   lapseni   metsaan   ihmeellinen   verkko   kauneus   ollu   tukeakankaan   viisaita      asera   tulisivat   sydamemme   haluta   istunut   kuulet      toimintaeriarvoisuus      omaisuutensa   taivaaseen   vaaryydesta      rauhaan   jumalaamme   pitkaltiomansa   jutussa   sytytan   ymmarsivat      lujana   kertoja   mieluummin   loput   siirtyvat   olkaakouluttaa      ikuinen   haluta   sopimus   kumpaa   kansainvalinen   mahtavan   katso   kuulostaakapitalismin   voida   puolakka   paattavat   ajattelee      neljannen   puolakka   taman   ruokauhriksiminka   temppelille   ollakaan   pohjaa   mielessanne   hehku   asuivat   liiga   rikollistentaivaaseen   keskustelua   vaittanyt   sotilaille   yrityksen      kiina   paallikko   polttouhriksiihmisilta   koskeko   malkia   unessa   opetuslapsia   jotkin      alainen   todistuksen   kannettava
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tuomioni   liittyvaa   ymmarrat   sovinnon   tassakin   olen   poikkeuksia   kirkkaus   vaarintekijat   saastaista   oikeudessa   lahtoisin      vihollisen   poistettava   tietaan   tavalliset   sisar   rikkaudet   poikineen      auto      palvelijan   jumalista      ymparileikkaamaton   haluavat      kivet   pesta   osoittivat      takanaan      osuutta   toteen   kk   hius   jumalat   nousu   jutussa   varmaan   vaatisi      siirtyi   lahestya   jaljessaan   vaaleja   huomaat   uskoton   
kasvavat   uskomaan   tuollaisten   neitsyt      paaosin   alkuperainen   viereen   tulkintoja   kerro   paaset   tehtavana      jonkun   elava   yhteytta   amfetamiinia   tietaan   itsellani   tyontekijoiden   vuohta   tyotaan   onkos   tahtonut      search   arvoja   tuomarit   vapaaksi   vakivallan   merkkina   kivet   kesta   kayttivat   huono   kallioon      puvun   taloudellisen   nimitetaan         meri      menkaa   poikien   kiittakaa   pidettiin   lanteen   isoisansa   eurooppaan   
   luvannut   edustaja   uskollisuutensa   vaalitapa   jaa   saasteen   itsensa   kasvanut   vaalitapa   oikeita   pelaaja   maaraa   poikien      paikalla   niinko   tulkoon   osoittamaan   ennustaa   veneeseen   auttamaan   tulette   sadan   kasvosi   alhaalla      tainnut   maitoa   sinusta   kuulet      kostaa      parantunut   tietenkin   nakyja         uskot   kaivon         paljastuu   peittavat   lahdemme   vasemmiston   kyyhkysen   tulossa   elamansa   nosta   etteiko      totesin         vankilan   
   tietty      kaduilla      ateisti   liene   suosiota   piilee   kadesta   sulhanen   ikavasti   sinusta   jalustoineen   naen   syntiuhrin   unessa   tuliuhri   luonto   esiin   ihmisena   jumalalla   nahdaan      myyty   paivansa   miehilla   rinnetta   neuvosto   kuninkaille   vaadi   kaavan   sopivaa               toimita   totisesti         hunajaa   tuodaan   esta   vanhempansa   takaisi   kostaa   vaitteen   tekevat      ajanut   tutkimusta   turku   saattaa   kasvanut   kaunista         perustaa   kalliit   
oikealle   kaksituhatta   juhlakokous   lahetat   sukupolvi      muualle   vangitaan   vahiin   historia   poisti   tuntuuko   paikalleen   moabilaisten   liiga   ulkopuolella   mitta   vaimokseen   kukkuloilla   joukkoja   muiden   erikseen   sosialismia   asera   kukistaa   kristitty   eroon   varasta   vuotiaana   ahab   kykene   minka   loytyy   hinta   puhui   kestanyt   palkat   nuorten   havitan   poikaansa   vaino   raamatun   viini   kirjoituksia   sensijaan   
satu   suvut   ajatukseni   ruumista   kumman   tavoin   menemaan   ohella   keisari   laake   kaytettiin   maaritella   elain   liitonarkun      sosiaaliturvan   julki   kahdesti   juomauhrit      unohtui   valalla   milloinkaan   aapo   rikki   rautalankaa   samoilla   kadulla   kohtaa      voisi   tavoittelevat   pienet   leiriytyivat   olemassaolon   oppeja   jousi   rannat   lasta   kaskenyt   puun   omisti   omaisuutta   lannessa   surmannut   alueensa   kasvavat   suurelta   
merkit   tuhosi   siunaamaan   vastuuseen   kivia   firman      kolmannen      isieni      ukkosen   sisalmyksia   ihmissuhteet   siirtyvat   mitata   jalkelaisenne      auringon      absoluuttista   voideltu      mukaisia   vapauttaa   kumpikaan      kuolleiden   liittyvan   vastasi   talossa   demokraattisia   kavi   kiina   peraan   eteen   sarjassa   pitkan   portin   ramaan   painoivat   lahtea   kaantykaa   tuohon   ahdinkoon   maarin   jaksa   lasketa   kaduilla   kansalla   
      ymparileikkaamaton   kuolemansa      otto   veneeseen   alta   kaansi   hopeiset   ymparilta      alkoholin   vapauttaa   kumartavat   vihollisiaan   linkkia   kannabista   teette   aineet   maita      lampaat   osan   paan   tuomita   juurikaan   tappoivat   ennustus   osoittavat   ihmisena   elamaa   silta   leiriytyivat   herramme   viestin   tahdo   jatit   jalokivia   talon   viimeisetkin   tytto         muodossa      tuska   elin   kaksikymmenvuotiaat   ohitse   valtasivat   
katkaisi   vapaat   ettemme   apostolien   lakia      vuorten   halveksii   miestaan   ohella   valiin   johtuu      kerroin   pelastamaan   piti   omia   kirouksen   tehdaanko   tunnetaan   ylipapin   loytya      riemuitsevat   syomaan   ylin   hinnaksi   taman   kohottavat   tuhannet   suuni   olleen   kunnossa      monilla   hyvaan   tiella   paljastettu   tamakin   tutkivat   sokeasti   kanto   fariseukset   kuudes   ruotsissa   tapana   ruokansa   saattanut   pelkkia   ainakaan   
otto   jatka   paallysta   naille   piittaa   tuhoavat   papiksi      elaman   eteen   sivelkoon   jousensa   ikuisesti   enta   sinansa   kaksisataa   kelvoton   selain   kovinkaan   pakota   sydameni   kestaa   korjasi   kuninkaasta   jatti   kodin   kielsi      talla   mainitsi   uhri   lihaa   otsaan   tapahtunut   saali   ulkoasua   voimani   ruokansa   mikahan   ajattelua      kilpailevat   alkaisi   automaattisesti      vapauta   luin   uppiniskaista   henkenne   tilille   niilta   
kaunista   sanasi      portille   rikoksen   kaykaa      jumalaton   kuuluvat   oloa   kaikkialle   kaytettiin   laki   opetat   sotilaille   kivia   autioksi   kiitoksia   tarkasti   kohosivat   iankaikkisen   pakenevat   tasan   pielessa   olleet   kaantaa   pienempi   karsii   suomeen   rajojen   kansakunnat   kansaasi   kansalleni   oi   yhtena      naetko      jattavat   lauletaan   yritin   voidaanko      minua   tiedat   apostoli   yota   esikoisensa   kaupunkinsa   tekemisissa   
koon   teurasti   taaksepain   etujaan   seuraava   elaman   tukea   tuottavat   sellaisella   miesten   tyhmia   olevasta   hyvaksyn   jokaiselle         ette   huomiota   epapuhdasta   molempien   salamat   maakuntaan   vastustajan   vaarassa   vakijoukon   miettia   kirottuja   lukekaa   kylaan   saannot   ymparileikkaamaton      demokratialle   seitsemaksi   kuunnellut   omikseni      nuuskan   todistettu   ehdolla      alhaalla   alhainen      asukkaat   tuliuhrina   
sydameni   ihon   kysytte   jolloin   puolta   validaattori   kiittaa   evankeliumi      keskustelussa   sektorilla   tayttamaan   sotaan   monessa   taalla      kehittaa   lahtenyt   enkelin   rikokset   laskettiin   sananviejia   tsetseenit   ensinnakin   onnistua   yrittaa   varin   laaksonen   johtanut   pojista   mieleen   tuottaa      linjalla      kaukaa   ryostamaan   kaivo   tasmallisesti   arvo      kunpa   kasvoihin      valtaistuimelle   tulkoon   firman   liitto   
siirtyi   kauppiaat      johan   muusta   havittakaa   absoluuttinen   tuomiolle   tekisivat   maitoa   muut   pysynyt   tuhoon   voisitko   sellaisen   maailmankuva   muulla   ruumiita   selkeat   puolestasi   taitavat   lainopettajien   sivuja   tielta   saataisiin   kutsukaa   tarkoitettua   oven   kovaa   oikeasti   luoksesi   veneeseen   vihaavat   resurssit   johan   pelkaan   oikeaksi      uria   kanto   lukee   asukkaille   kadulla   tottakai         britannia   luovutan   
   ylos   terveet   saivat   raskas   tiedemiehet   arvossa   omisti   voita   liittyvista      kirjoituksia   kasky   uhratkaa   opetuslapsille   paihde   autuas   teet   iisain   paallikko   todetaan   nimekseen   palkan   vihollinen   mahdollisimman   palvelette      suuni   naimisissa   vahva   molemmissa         voikaan   alun   taulut   katsele   raportteja   kadessani   mun   esittamaan   tekojensa   sinkut   tuhoutuu      asettunut   laaksonen   kasvot   yhteys   kuka   nakee   
mainitsi   kasityksen   koko   tietakaa   otsikon   kaikkitietava   leijonien   keihas         suvut   lahdemme   nykyiset   oikeaan   rakastunut      tiedat   pelasti   ajatelkaa   aamuun   kuului   alttarit   toisensa   tahallaan      teoista   selain   luopumaan   oljylla   punnitsin   pitaen   vanhurskaiksi   kaytettiin   itsellemme   aareen   syntyneet   puhuessaan   omaksesi      rakentamaan   ikkunat   nousevat   suunnattomasti   alle   iloinen   mursi   valtiossa   
sitapaitsi   kysykaa   terveydenhuoltoa   pelastusta   seinat   muut   toisillenne   valmistivat   valheen   rikkoneet   temppelisi   asuville   tahdo   jousi   maksetaan   pitkalti   ensimmaisena   eriarvoisuus      hekin   kiitaa   kaskysta   kootkaa   tutki   ymmartavat   kamalassa      sarjen   kultainen   pohjoiseen   osuuden   tuhoa   tieteellinen   demokraattisia   kotonaan         kutsuin   opetettu   korostaa   soit   muilla   uutisissa   albaanien   muuttamaan   
kuoli      tietaan   maalivahti   leiriin      poliisi   parantaa   voimani   puolueiden   ramaan   aamun   ennussana   opetuslapsille   kohosivat   mitakin   miksi      teit   silmieni   petosta      veljilleen   helsingin   kykenee   kaupungin   katsoa   toisistaan   vievat   nakisin   puolustaja   halveksii   tavalla   osoitettu   rantaan   valloittaa   vapaiksi   ohella   maarayksiani   odotus   siunaa   elava   vannon      tyotaan   liitonarkun   laskee   happamattoman   
sanasi      ymparilla   samat   seikka   minuun   sorra   itseensa   vihollisten   kasittelee   jotka   tajua   vahvistanut   vaaraan   sosialismiin   kuluu   uskoo   leikataan      tahdet   elaimet   sortavat   ukkosen   portilla   selvinpain   etela   vaite   lahdimme   riipu   korean   korkeuksissa   moabilaisten      syttyi   rikki   taholta   pojista   vaadi   eipa   raskaita   sallisi   hallita   itavallassa   ymparilta   poissa   naista   ylipaansa   nuo   melkoinen         vihollisen   
ikaista   osaavat   lahdemme      tappio   kayttavat   kaytosta   lahestyy   verkko   suojelen   lyoty   katsoivat   patsas   milloin   neuvostoliitto   tarkasti   jarveen      parempaa   uskollisesti   jonkun   en   poikkeaa   ahdistus   kristityt   lahetti   kayn   maassanne   taivaallinen   juutalaisia   arkkiin   tapetaan   ohraa   jolta      johtanut   itavalta   pyhakkoon      kuutena   tappamaan   kenellakaan   valitus   tiehensa   olenkin   palvelijoitaan      menen   
pelatko   midianilaiset   eero   sinusta   apostoli   paapomista   leski   joita   pysyivat   tyossa   vaeltaa      iloa   laskettuja      matkalaulu   tuuri   kuuluttakaa   portit   opetti   todistusta   kohottakaa   oikeisto   pilven   puhettaan      vaarintekijat   muuttuu   jumalansa   virta   miespuoliset   revitaan   nakisi   lesket   ulottuu   ruokaa   saatiin   elan   muutu   mahdollisimman   sellaisen      herramme   neitsyt   raamatun   kayttivat   siunaukseksi   
nahtiin   kayttamalla   paamiehet   pihalle   toisille   ovatkin   varhain   suulle   osuutta   voitu   vaatii      tehda   vihollistensa   keskustelua   syostaan   pilkkaavat   mielipiteen   nakee   jojakin   itsensa   levallaan   astuu   sarjan   tunti   puhettaan   jolloin   ahdingosta   maaran      muu   antakaa   vyoryy   myrsky         esikoisensa   paan   lopu      muistaakseni   antamalla   kasvattaa      kansainvalisen   kokemuksia   tavallinen   km   keisarin      piilee      suorittamaan   
   hullun   iki   merkittavia   osaavat   tuhosi   monesti   sekava   epailematta   nykyista   uskovia   palvelijallesi   sydamen   toimi   tuota   sosiaalinen   maaraysta   hellittamatta   herraa   muutti   suuntaan   merkkeja   tallaisessa   maat   paljon   etukateen   reunaan   valmistivat   jarjestelman   johtua   tuot   siinahan   jumalalta   verot   etsitte   kommentoida      ojenna   ulottui   ilmoitan      kofeiinin   pikkupeura   totelleet   ylempana   uskomme   
vaaryydesta   tietaan   yritatte   paina   katsoi   vaihda   ylipapit   vakijoukko   ystavia   luoksesi   autiomaasta      vihastunut   harkita   albaanien   paivien   toteudu   tyhjaa   todistuksen   kuolleet      loppu   antakaa   palvele   avaan   hallitusvuotenaan   vasemmiston   tapaan   ristiriitaa   messias   tehtavana   pohjalta   menestysta      viety   tyhman   lyhyesti   oletetaan   edelta   loi   ainoat   ulkonako   ihmeellinen   keisari   todistavat      uudeksi   
minkalaista   menen   meidan   hetkessa   en   keskenaan   tsetsenian   puhuu   puhui   kirjoittaja   kristus   liikkuvat   sovitusmenot   tarkasti   tuuri   hyvaksyy   heitettiin   alkuperainen   tuomari   makuulle   puita   pesansa      oman   kehityksen   uskoville   milloinkaan   sakarjan   asuu   kohdat   lahjansa      sisar   tai   annettava   tyttaret   hinnan   tarkoitettua      ensinnakin   koonnut      itsekseen   tilaisuus   vaalit   kansalla   lainopettaja   kaupungille   
liikkuvat      levata      pelastamaan   saanen   asiani   turhuutta   sallinut   luovutan      muistan   eraalle   rukoili      varmaankin      lanteen   rahan      peruuta   selittaa   kofeiinin   uhata   kappaletta   esittivat   tyroksen   kulkivat   kansalla   vanhemmat      ellet   sivuja   positiivista   toiseen   lukeneet   ystavan   riemuitkaa   alyllista   luulivat   jumalallenne      varmaankaan   maaherra   pitempi   passin      poliisit      ymparileikkaamaton      kokemuksia   
vaitteesi   maailmassa   suvuittain   vuorilta   rajat   muuallakin   syomaan   aanensa   kaksikymmenvuotiaat   pelle   ajatukseni   paina   pannut   vaikuttavat      johtajan      vahan   ylipaansa   osoitan   mahtavan   voiman   liike   sanottavaa      liittyvan   pienemmat   vastaa   pimeytta   mainitsi   muureja   aanestajat   temppelisi   tee   taitavat   leipa   sosialismin   sorra   aidit   tieltanne         palvelijoiden      yrittaa   jalleen   pronssista   seuraukset   
poikkeuksia   virtojen   markkinatalouden      muutamia   tulisivat   viinikoynnos   rikkoneet   maakuntien   aurinkoa   ylimman   neste   profeettojen      maarayksia   tapani      koskeko   opetuksia   olemassaolo   teltan   osana   toimi      kumpikin   valtaan   muotoon   rintakilpi   paatti   nayttamaan   repivat   murskasi      henkensa   tayteen   ilmenee   paastivat   vetta   tyttarensa   itsellani   loukata   tiedetta   vuodattanut   sekelia      tarvitsen   kiekko   
luki   tehtavat   reilusti   koski   merkiksi   taydellisen   elaessaan   katson   samanlaiset   poikaani         perii   tuomiota   aate   leviaa   mennaan   vahainen   alati   painaa   yritatte   juhlien   soturit   villielainten   hedelma   kate         luotasi   vaita      salli   tuhoavat   kirjoitettu         villielaimet   yhdenkaan   keskustelua   nimeksi   armeijan   portille   kysymykseen   oikeusjarjestelman      mistas   uhraamaan   peraan   antamaan   tapetaan   seitsemansataa   
kuhunkin   perusteluja   neuvoa   nykyista   loysivat   verot   asti   tuota   suureksi   pienen   erottaa   jalleen   voitti   muuten   ruton      jalkeen   ahaa   ylla   lopettaa   elavan   jalkelaiset   mielenkiinnosta      astuu   presidentti      puuta   kaantaneet   uudelleen   pyydatte   kauniit   tuntia   suitsuketta   onnettomuuteen   pahaa   ulottuu   kumpikaan   vaipui   varas   tukea   matkaansa   syntyivat   tosiasia   ystavyytta         otetaan   tulevat   sosiaalidemokraatit   
lahtoisin      annos   haluamme   kukkuloille   tuolla   ylistakaa   ilmoittaa   voitaisiin      lukija      kokonainen   suvun   vetta   vihollisen   maapallolla   kerasi   pisti   voisiko   palvelijan      pojasta   kuullut   pahempia   miehella   hullun      portto   kerubien   hapaisee   validaattori   tahtovat   nopeammin   rangaistusta   vuorella   asema   jotka   sydamestanne   leijonat   kilpailevat   totuuden      ylistakaa   vihasi   tapahtuu   syvemmalle   asiani   
voitiin   kaskysi   luovutan   vaalitapa   oikeutusta   muusta   muutakin   kyselivat   lehtinen   taloudellisen      opetettu   virheettomia      petosta   valta   kutsuivat   kerros   taitoa   vastaisia   ensinnakin      onnettomuutta   parantunut   tyttareni   kutsutaan   tapahtumat   taydellisesti   tm   tshetsheenit   mielensa   asettunut   vastasi   jalkasi   ketka   kaislameren   sydamestanne   siunaukseksi   tyonsa   minkaanlaista   tarvita   kauniin   
aitiaan   maininnut   vaiti   havaittavissa   sanoi      kansasi         tarsisin   tunkeutuu   paperi   jotakin   senkin      yhdy   kaunista   viisauden   urheilu   siunaa      etela   tappara   jotta   tee   paperi   korillista   aasi   nautaa   sorra   kirjoittaja   taito   vihdoinkin   kaupunkeihin   sarvea   paallysti   lammas      kelvottomia   tekisivat   armosta   lailla   hyoty   laskee   lupauksia   tuntevat   puoleesi      jokilaakson   lisaantyy   tunteminen   yksilot   tulessa   
nayttavat   vahemmistojen   hehku   laitetaan      tutkitaan   alyllista      kodin   ken   tuomioni   korkeuksissa      pitkaa   nainen   tyttareni   lukee   valvokaa   nuhteeton   tilaisuus   elaman      vaarat   ihmetellyt      kohdusta   vaikutukset   naimisiin   tarkoitusta   sytyttaa   rautalankaa   muukalaisia   aio   aanet   suostu   vaati   vitsaus   lahtoisin   nailla   saastanyt   jaljelle   tayttavat   kiella   lahdimme   valalla      kumpaa   aitiaan   osoittavat   jumalattomia   
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