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Turundusstrateegia loomine ettevõttele on vajalik, sest see aitab ettevõtet hoida õigel teel 

ning seeläbi ka saavutada püstitatud eesmärgid. Strateegiliselt ja läbimõeldud 

turundusstrateegia aitab saavutada soovitud turupositsiooni ning edestada seeläbi ka 

konkurente.  

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada milliseid turundusstrateegiad tuleks 

kasutada uute toodete turundamisel toote elutsükli erinevates faasides ning milliseid neist 

on kasutanud ja oleks mõistlik edaspidi kasutada ettevõttes Mäerand Grupp OÜ. 

Vajalikud andmed koguti struktureerimata intervjuuga. Intervjuu viidi läbi ettevõtte tegev- 

ja tootmisjuhiga. Vajalikud teisesed andmed pärinevad ettevõtte majandusaastaaruandest, 

kodulehelt ning ka äriplaanist. Intervjuu analüüsimiseks kasutati induktiivse sisuanalüüsi 

meetodit, mille puhul oli vaatluse all üksikelemendid ja millelt liiguti edasi suurema pildi 

ehk üldistusteni.  

Toote elutsükkel koosneb neljast erinevast faasist: juurutus-, kasvu-, küpsus- ning 

langusfaas ning nad erinevad teineteisest nimetuse kui ka strateegiate poolest, mida neis 

faasides kasutatakse.  

Intervjuust selgus, et ettevõte on oma tooteid turundades kasutanud peamiselt 

diferentseerimise strateegiat, kus ettevõte pakub eristuvat toodangut ja püüab koos 

kvaliteetse lisateenindusega saavutada üha suuremat turuosa ning edestada end 

konkurentidest. Selleks, et oma turupositsiooni säilitada ja ka suurendada, kavatseb 

ettevõte välja tulla uute toodetega ning panna rohkem rõhku olemasolevate klientide 

rahulolu suurendamisele, et tekiks rohkem juurde lojaalseid kliente. Kui on tagatud 

olemasolevate klientide rahulolu, on suur tõenäosus, et ettevõtte lojaalne klient soovitab 

ettevõtet ka oma tuttavatele, mis ettevõtte jaoks on parim reklaam.  

Töö autor tegi ettevõttele Mäerand Grupp OÜ omapoolsed ettepanekud, kuidas oma 

tooteid edaspidi turundada ning milliseid strateegiaid võiks ettevõte kasutada. Töö autor 

on arvamusel, et välja pakutud ettepanekuid on ettevõte võimeline rakendama ka oma 

igapäevases töös. 

Märksõnad: toote elutsükkel, turundusstrateegia, uus toode, turundamine 
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It is useful to develop marketing strategy for a company because this helps companies to 

keep them on track and thereby achieve better their goals. Strategically and thoughtful 

made marketing strategy will help to achieve their desired market position, and thus 

overtake rivals. 

This thesis was aimed at determining what marketing strategies should be used in the 

various stages of the product lifecycle and which of them is used and would be wise to 

continue to use by the Mäerand Group company. 

Data was collected with the unstructured interview. The interview was conducted with the 

company's executive and production manager. The necessary secondary data came from 

the company's annual report, website and the business plan. The interview was analyzed 

using the inductive content analysis method, which showed a survey of all the individual 

elements and which moved on to a larger image, or generalizations. 

Product life cycle consists of four distinct phases: the introduction, the growth, the 

maturity and the decline phase. All these stages are different from each other because there 

is need to use different strategies in every stage. Otherwise there will be shortened life 

cycle for some products. 

Interview revealed that the company markets its products with the differentiation strategy 

in which the company provides distinctive products with high quality and seeks additional 

service to constantly gain market share and eventually overtake rivals. In order to maintain 

its market position and even increase it, the company intends to come up with new 

products and put more emphasis on enhancing existing customer satisfaction with the aim 

of providing access to more loyal customers. If company manage to secured their existing 

customers satisfaction, there is a high probability that the company's loyal customers tend 

to recommend the company and their products to their acquaintances, and it is the best 

advert for the company. 

The thesis author made some recommendations for the company, what strategies they may 

use in the future or how to market some of their products. The author thinks that company 

can use all the reccomendations in their daily work and may achieve their goals with them. 

Keywords: product life cycle, PLC, marketing strategies, new products, marketing 
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SISSEJUHATUS 

Metsa- ja puidutööstus on üks Eesti kiiremini areneva lisandväärtuse kasvuga 

majandusharusid ja suurema käibega tööstusharusid. Puidusektori arengupotentsiaal on 

oluline nurgakivi kestlikuks majanduskasvuks ning puittoodete tootmine annab võimaluse 

taastuval ressursil põhinevate materjalitehnoloogiate arenguks ning puidu biomassi 

kasutamine taastuvenergeetika arenguks (Pinn, 2016). Koos maailma rahvastiku kasvuga on 

kasvutrendis igapäevaselt mitmesuguste toodete tarbimine. Ettevõtjad aga peavad mõtlema 

sellele, kuidas luua edukat väärtuspakkumist, mis eeldab sihtturule sobiva ja toimiva 

turundusmeetmestiku planeerimist ja elluviimist. Toode on väärtuspakkumise aluseks ja on 

selle kõige olulisem komponent (Kuusik et al. 2010: 149). 

Uusi tooteid ilmub turule tarbijatele ostmiseks iga päev lugematu arv. Ainuüksi Eestis tuli 

turule 2015.aastal ligi 180 000 uut toodet (Bestsales, 2017). Tähelepanuväärne on, et 

suurenenud on puidust toodete tootmine kui ka tarbimine ja seda selle pärast, et puidu 

populaarsus on vaid kasvuteel. Ühe aluse kasvuks annab Euroopas ja maailmas kasutusele 

võetud arengusuund kestlikule ja jätkusuutlikule majandusele, mille nurgakiviks on 

taastuvmaterjalide kasutus fossiilsete asemel. Puidust mööbli jm tarbeesemete eksport 

moodustas näiteks 2014.aastal kogu puidusektori ekspordist lausa 14% (Otsmann, 2017). 

Eestis tegeleb puidust tarbe- ja dekoratiivtoodete tootmisega Inforegistri andmete järgi 397 

ettevõtet, mis on viimaste aastatega vaid suurenenud (Inforegister, 2017). Puittoodete 

tarbimine on küll kasvutrendis, kuid potentsiaalsetel tarbijatel on siiski raske leida kõiki neid 

ettevõtteid ja nende tooteid, mida tarbida. Nii tooted, tarbijakäitumine kui ka konkurents on 

pidevas muutumises ning see omakorda mõjutab oluliselt ettevõtete müügikäivet. See, et 

tooted või ettevõtted on raskesti leitavad või tundmatud lõpptarbija jaoks, tuleneb kas 

olematust või ebapiisavast turundustegevusest ning see kas uued tooted osutuvad 

populaarseteks või mitte, sõltub nii tootest, ettevõttest kui ka tarbijast endast. Seetõttu on 

antud magistritöö uurimisprobleemiks see, et kuna turul on juba palju tarbijatele tuttavaid 

tooteid, siis on ettevõtetel uute toodete turule toomine ja õige tee tarbijateni leidmine 

keeruline. 

Uue toote või brändi loomine on tõeline väljakutse. Edukaks osutuvad vaid vähesed uued 

ideed ning õnnestumiseks peab olema valitud õige strateegiline suund ning õiged taktikalised 

otsused, lihvitud peavad olema kõik detailid- toode ise, bränd, pakend, hind ja muidugi ka 
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turundussõnum (Voog, 2016). EBS Juhtimisinstituudi ettevõtluse õppetooli lektor Juta Tikk’ 

sõnul on eelkõige üheks olulisemaks faasiks toote elutsükli esimene faas ehk juurutusfaas, 

mis määrab ära toote tuleviku, sest selles faasis peaks saama selgeks, missugustele 

omadustele peab toode vastama ja missuguse tarbijagrupi soove see peaks rahuldama 

(Laanepere, 2002). Sellele tuginedes võib väita, et antud teema uurimine on aktuaalne ning 

alustavate kui ka juba toimivate ettevõtete jaoks on väga oluline leida need õiged strateegiad 

kuidas turundada toodet tema elutsükli erinevates faasides, kui toode on müügis ja 

kättesaadav tarbijatele. 

Magistritöö autori eesmärgiks on uurida milliseid turundusstrateegiad on uute toodete 

turundamisel kasutada toote elutsükli erinevates faasides ning milliseid neist on kasutanud, 

kasutab ja oleks mõistlik kasutada ettevõttes Mäerand Grupp OÜ. 

Eesmärgi täitmiseks püstitas töö autor järgmised uurimisülesanded: 

1. kaardistada erinevad turundusstrateegiad toote erinevates elutsükli faasides olevate 

toodete turundamiseks; 

2. selgitada välja milliseid strateegiaid on seni kasutanud puidust tarbe- ja 

dekoratiivtooteid tootev ettevõte Mäerand Grupp OÜ ja milliseid soovivad kasutada; 

3. teha ettepanekud ettevõttele Mäerand Grupp OÜ milliseid turundamise võimalusi 

võiks antud ettevõte oma edaspidises turundustegevuses kasutada ja mida pigem 

mitte. 

Käesolevas magistritöös käsitleb töö autor toote elutsükli teooriaid läbi erinevate autorite 

ning annab ülevaate väljakujunenud soovituslike strateegiate kohta kuidas toodet turundada 

tema elutsükli erinevates faasides. Töö eesmärgi saavutamiseks antakse töö teoreetilises osas 

ülevaade teemat käsitlevate autorite seisukohtadest toote elutsükli käsitluse kohta, tuuakse 

välja toote elutsükli erinevate faaside olemus ning antakse lühiülevaate sellest millised on 

seni väljakujunenud soovituslikud strateegiad toote turundamiseks toote elutsükli erinevates 

faasides. Töö teine osa keskendub ettevõtte Mäerand Grupp OÜ seni kasutusel olnud 

turundusstrateegiatele ning teha antud ettevõttele ettepanekud, milliseid turundamise 

võimalusi tulevikus kasutada ja mida pigem mitte.  

Töö autor toetub peamiselt antud teemat käsitlevale kirjandusele, autoriteetsemad autorid on 

näiteks Kotler, Levitt, Stark, Cant, Strydom, Plessis du, Jooste jne. 
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1. TOODETE TURUNDAMINE KOOSKÕLAS TOOTE 

ELUTSÜKLIGA 

1.1. Toote elutsükli teooria ja olemus 

Turunduse traditsioonilised neli elementi on toode, hind, jaotuskanal ning 

turunduskommunikatsioon, kuid neist neljast üks olulisemaid on kindlasti toode, millest võib 

sõltuda ettevõtte äritegevuse edu (Ohvril 2007: 8). Toode on turunduse üks baasmõistetest. 

(Roose, 2004)  

Toode on kui pakkumine, mis rahuldab tarbijate vajadusi ja soove. Tooteid pakutakse tootja 

poolt turule, et tarbijad omaksid, kasutaksid või tarbiksid neid (Kotler et al. 2008: 500) 

Kotler et al. (2008: 500) on lisanud, et tooted sisaldavad endas enamat kui lihtsalt 

materiaalseid hüvesid. Suuremas pildis võib toode olla füüsilised objektid (physical objects), 

teenused (services), inimesed (people), koht (places), organisatsioonid (organisations) ja 

ideed (ideas). Kotler koos McDougall’ga (1983: 9) on ka defineerinud toodet kui mingit 

asja, mis suudab rahuldada inimeste soove või vajadusi. Roose (2004) lisab, et sellest 

lähtudes mõistetaksegi turunduses tootena kõike, mida saab pakkuda kellelegi või endale 

vajaduste ja soovide rahuldamiseks. Toote elutsükli üheks olulisemaks osaks ongi toode ise 

(Gardner 1987: 5-6). Levitt (1965) arvates puudutab toode toote elutsükli teoorias tervet 

tööstust, mitte ainult toote brändi, ehkki tänaseni on teadmata, mida Levitt konkreetselt 

tööstuse all mõtleb.  

Vastavalt Kotleri (2000: 315), Walker et al. (1999: 146) ja Churchill, Peter (1998: 234) 

käsitlustele on igal tootel ja teenusel olemas elutsükkel ja kui ettevõtte turundustegevus on 

viidud kooskõlla toote elutsükliga, on ettevõtte edu tagatud. Stark (2005: 2) aga on öelnud, 

et toote elutsükkel saab alguse toote ideest ning lõppeb toote eluea lõpus, kus toode turult 

lahkub või eemaldatakse. Cant et al. (2007: 241) on käsitlenud toote elutsüklit kui rada, mille 

tooted või teenused läbivad alates toote või teenuse turule tulekust kuni nende turult 

eemaldamiseni. Sarnaselt on toote elutsüklit defineerinud ka Wilson ja Gilligan (2013: 479). 

Kotler (1997: 344) on öelnud, et kindla definitsiooni määratlemisel tuleks aga läheneda 

erinevalt. Selleks tuleb vaadata eraldi toote kategooriat, toote olemust ning ka toote brändi. 

Roose (2004) aga on välja toonud, et toote elutsükli all mõistetakse kauba turul tegutsemise 
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aega, mis algab esimeste eksemplaride müügile ilmumisega ja lõpeb margi viimaste 

esindajate mahamüümisega.  

Kleppner (1933) oli esimene akadeemik, kes käsitles erinevaid toote elutsükli faase, mille 

toode aja jooksul läbib ning tõi välja ka erinevad strateegiad, mida antud faasides kasutada 

võiks. Buzzell (1966) viitab kõige varasema S-kujulise joondiagrammi kasutamisele, mis 

sarnaneb toote elutsükli müügikäibe ja kasumi joondiagrammiga, Prescott’i poolt 

1922.aastal tema töödes „Curve of Progress“ ja ka „Law of Growth“.  Belville (1966) ning 

Rink ja Swan (1979) on eeldanud, et esmakordselt kasutas toote elutsükli teooriat (Product 

Life Cycle Theory- PLC) majandusteoreetik Joel Dean 1950.aastal, kes küll selgesõnaliselt 

teooriat ei sõnastanud, kuid kelle järeldused olid eelduseks toote elutsükli teooria 

sõnastamisel. Dean uuris toote elutsükli erinevate faaside hinnapoliitikat ning ta uskus et: 

„New products have a protected distinctiveness which is doomed to progressive 

degeneration from competitive inroads“ ja seetõttu nimetas ta seda protsessi kui konkurentsi 

langustsükkel (cycle of competitive degeneration) (Cao, Folan, 2017). Jones (1957: 41-42), 

kes sõnastas toote elutsükli teooria vastavalt Dean’i (1950) järelduste põhjal 1957.aastal, 

jõudis järeldusele uute toodete müügikasvust, et toote elutsükkel iseloomustab paljusid kui 

mitte kõiki tooteid ning alates sellest, kui uus toode turule tuleb, saab rääkida tavalisest toote 

elutsüklist. Tavaline elutsükkel koosneb aga tema arvates viiest faasist: juurutus-, kasvu-, 

küpsus-, aegumise- ning langusfaasist.  

Varasemalt on arutlenud toote elutsükli teooria üle ka Alderson’i 1951.aasta erinevates 

publikatsioonides, kus ta tõi välja ajas muutuvat kolm perioodi ettevõtte kasvu kohta: 

asutamine (establishment), laienemine (expansion) ja stabiliseerumine (stabilization). 

Langusfaasist (decline) polnud antud publikatsioonides aga juttu. Esimene graafilise 

kirjeldusega klassikalise toote elutsükli teooria kirjeldus (Product Life Cycle Theory- PLC) 

leiti Forrester’i (1959) artiklist, kus klassikaline müügikäibe ja -kasumi ajas muutumist 

kujutav S-kujuline joondiagramm sisaldas nelja faasi: juurutusfaas (introduction), kasvufaas 

(growth), küpsusfaas (maturity) ja langusfaas (decline). (Osland, 1991: 75) 

1965.aastal avaldas Levitt oma kontseptsiooni toote elutsüklist, kus ta julgustas turundajaid 

kasutama toote elutsükli teooriat kui head vahendit ennustamaks toote müügikäivet ja -

kasumit toote elutsükli erinevates faasides. Alates Levitt’i (1965) kontseptsiooni 

avaldamisest tänaseni pole tõestatud vastupidist, vaid mitmed turundajad on kinnitanud selle 
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konseptsiooni paikapidavust. Levitt’i (1965) konseptsiooni järgi läbib iga toode kindlad 

äratuntavad faasid ning neid on antud tema arvates neli: juurutusfaas (market development), 

kasvufaas (growth), küpsusfaas (maturity) ja langusfaas (decline). Sarnaselt Levitt’i (1965) 

teooriale on neli toote elutsükli faasi välja toonud ka Patton (1959), Day (1986) ning ka Polli 

ja Cook (1969). Samas on mitmed autorid väitnud, et mitte iga toode ei läbi kõiki neid nelja 

faase, vaid näiteks langusfaasi ei pruugi mõnel juhul toodetel esinedagi või toote müügikäive 

võib langeda ka keset kasvufaasi. Samuti on autoreid, kes on jaganud toote elutsükli vaid 

kaheks faasiks: juurustus-kasvufaas (introductory-growth) ja küpsus-langusfaas (maturity-

decline) ning piir nende kahe faasi vahel on väga segane ning on raske aru saada, millises 

elutsükli faasis toode parasjagu olla võib. Mõned autorid väidavad, et mõne toote elutsükkel 

võib alata uuesti peale langusfaasi, kus võib „elustamise“ tagajärjel järgneda uus toote 

elutsükkel, mida saab taas kujutada graafiliselt S-kujulise joonega. (Cao, Folan, 2017) 

Levitt’i teooriat illustreerib alljärgnev joonis 1, kus on välja toodud Levitt’i elutsükli teooria 

neli toote elutsükli faasi ning on selgelt näha, kuidas toote müügikäive (sales volume) aja 

(time) jooksul erinevates faasides (development, growth, maturity,  decline) muutub. 

 
Joonis 1. Toote müügikäibe muutus toote elutsükli erinevates faasides läbi aja (Levitt, 1965) 

Üks kõige ambitsioonikamaid uurimusi toote elutsükli kohta võtsid ette Polli ja Cook (1969), 

kus nad võrdlesid saja neljakümne erineva toote müügikäibe muutust kolme erineva 

tootegrupi vahel. Nende uurimuse tulemusel leidsid nad tõendeid toote elutsükli olemasolu 

kohta. (Osland, 1991: 76) 
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Läbi aegade on esinenud palju ka kriitikat toote elutsükli kohta. Nimelt on mitmeid autoreid, 

kes väidavad, et toote elutsüklit ei eksisteeri või eksisteerib vaid teatud toodetel (Gardner 

1987). Alljärgnevas tabelis 1 on välja toodud peamised väited või probleemid, mida erinevad 

autorid on arvanud toote elutsükli kohta. 

Tabel 1. Kriitika toote elutsükli kohta erinevate autorite järgi 
Peamised väited/probleemid Autorid 

Toote elutsüklil pole praktikalist kasutust Levitt (1963: 93) 

Raske on kindlaks määrata, millises faasis toode täpselt asub Levitt (1963: 93), Dhalla 

ja Yuspeh (1976: 102-

110), Grantham (1997: 9) 

Toote elutsüklit pole katsetatud süstemaatiliselt Polli ja Cook (1969: 385-

400) 

Toote elutsükli kontseptsioon on viinud mitmed ettevõtted valede otsusteni, 

mis on mõjunud ettevõtetele kahjulikult ning pole tähelepanu pööratud 

erinevatele võimalustele, mis ehk oleks toonud neile hoopiski kasu 

Dhalla ja Yuspeh (1976: 

102-110) 

Siiani pole tõendeid selle kohta, et toote elutsükkel aitaks ennustada ja valida 

õige turundusstrateegia 

Dhalla and Yuspeh 

(1976: 102-110), 

Grantham (1997: 9) 

Mitmed empiirilised uuringud on tõestanud, et toote elutsükli kontseptsioonil 

puuduvad tõele vastavus või kasulik selgitus müügikäibe kasvule 

Weber (1976: 19-290) 

Toote elutsükli kontseptsioon käsitleb liiga primaarselt müüki ning pole 

arvestatud muid tegureid, mis toote müüki võivad mõjutada 

Tellis ja Crawford (1981: 

125-132) 

Toote või brändi elutsükkel võib olla tunduvamalt pikem kui ettevõtted 

tegelikult planeerivad ning see võib kaasa tuua probleeme ettevõttele 

Mercer (1993: 269-274) 

Lisaks kriitikale on välja toodud samuti ka toote elutsükli positiivsed külgi nagu seda tegi 

Levitt 1965.aastal. Teised autorid nagu näiteks Kotler (1997: 344) on välja toonud, et toote 

elutsükkel on kui võimalus saamaks parimat ülevaadet toote konkurentsidünaamikast. Hofer 

ja Schendel (1978: 798) on öelnud, et: "The most fundamental variable in determining an 

appropriate business strategy is the stage of the product life cycle." Sarnaselt on mõelnud 

ka Biggadike (1981), kes on välja toonud, et toote elutsükkel on üks viiest olulisemast 

panusest, mida turundus on strateegilisele juhtimisele andnud. Porter (1980: 157) aga on 

kirjeldanud toote elutsüklit kui "the grandfather of concepts for predicting the probable 

course of industry evolution". Day (1981) arvates aitab toote elutsükli teooria paremini 

mõista, kuidas turg toimib. Harrel ja Taylor (1981: 75) on välja toonud, et toote elutsükkel 

aitab ennustada erinevate toodete müügikäivet. Ohvril (2007: 37) arvates tuleb kasuks kui 

teada, millises toote elutsükli faasis analüüsitav toode turul praegu on, sest siis saab 

langetada põhjendatud otsuseid toote modifitseerimise või selle väljavahetamise vajaduse 



11 

 

jms kohta. Samuti aitab toote elutsükli kontseptsioon teha strateegilisi tootepoliitilisi 

otsuseid, mis puudutavad nii tootearendust, hinnakujundust, jaotust kui ka 

turunduskommunikatsiooni.  

Alljärgnevas tabelis 2 on välja toodud erinevate autorite seisukohad/hüpoteesid kui ka 

tunnused, mida nad on kasutanud toote elutsükli kirjeldamiseks. 

Tabel 2. Erinevate autorite käsitlused toote elutsüklist 
 Seisukoht/hüpotees/tunnus Autor 

Tooted läbivad toote elutsükli faasid- juurutus-, kasvu-, küpsus- ja langusfaasi- 

erineva kiirusega 

Patton (1959), Day 

(1986); Levitt (1965); 

Polli, Cook (1969) 

Toodete müügikäive kasvab kiiresti kasvufaasis ning hakkab langema 

langusfaasis suureneva konkurentsi tõttu, mis suureneb küpsusfaasis 

Patton (1959); Polli, 

Cook (1969) 

Selleks, et tagada toodete edukus turul tuleb koguaeg tegeleda tootearenduse, 

turu-uuringutega, efektiivse tootmisega, turundamisega kui ka 

finantsjuhtimisega igas toote elutsükli faasis 

Patton (1959) 

Tootel on limiteeritud eluaeg Dean (1950), Day (1986) 

Toote müügi evolutsioonil on erinevad faasid Patton (1959), Dean 

(1950), Day (1986) 

Igas faasis on müügitulu suurus erinev Dean (1950) 

Müügistrateegiad on igas faasis erinevad, sest toode satub aja jooksul 

erinevatesse konkurentsitingimustesse, kus ettevõttel tuleb kohandada toote 

turundusstrateegiat vastavalt konkurentsitingimustele 

Dean (1950), Cant et al. 

(2007), Roose (2004) 

Mõne toote puhul jaguneb toote elutsükkel rohkem kui neljaks faasiks, näiteks 
küpsusfaas ja langusfaas jagunevad mõlemad omakorda kaheks 

Day (1986), Kotler 
(1984) 

Toote elutsükkel võib pikeneda, kui leitakse uusi ostjaid, kasutusalasid tootele Day ( 1986) 

Toote keskmine tasuvus kas tõuseb või langeb, kui toode liigub ühest faasist 

teise 

Day (1986) 

Toote elutsükli pikkust ei ole võimalik kindlalt määrata, sest see sõltub 

paljudest asjaoludest- majandusest, tehnoloogia arengust ja ka näiteks 

sotsiaalsest keskkonnast 

Doyle (1976) 

Toote elutsükli pikkus on sõltuvuses toote klassist, vormist ning brändist Polli, Cook (1969) 

Toote elutsükli perioodi on võimalik pikendada läbi erinevate allahindluste 

toote elutsükli viimases faasis ehk langusfaasis. Selle tulemusena on toode 

lihtsalt natuke kauem turul 

Doyle (1976) 

Ettevõtte tehnoloogia ja tootmise painduvus võib mõjutada toote elutsükli kuju 
ning ka müügikäivet 

Ayres ja Steger (1985) 

Shankar et al. (1999: 269-277) on välja toonud, et märkimisväärse efekti loob toote arengule, 

turu reageerimisele ja müügikasvule toote esmane sisenemine turule ehk uue toote 

tutvustamine potentsiaalsetele klientidele. Seetõttu võib väita, et on väga oluline läbi 

mõelda, kuidas tulla turule uue tootega, mitte kiirustada turule toomisega. Agarwal (1997: 

580) on välja toonud, et tõenäosus ellujäämiseks turul erineb toote elutsükli faasides. Ta 

lisas, et neil, kes sisenevad turule esimestena, on suurem tõenäosus ellu jääda terve toote 

elutsükli vältel kui neil, kes sisenevad sarnase tootega turule hiljem.  Berger (2016) aga 
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väidab, et sageli on edukamad just need ettevõtted, kes on n-ö algselt jälgijate rollis olnud ja 

kes tulevad sarnase tootega turule hiljem. Näitena on ta välja toonud Apple- juhtumi, kus 

Apple ei tulnud turule nutitelefoniga esimesena, vaid selleks oli IBM ning sellest hoolimata 

on hetkel edukam Apple. Berger (2016) lisab, et peaaegu 50% ettevõtetest, kes tulevad n-ö 

uudse ja uue tootega turule, ebaõnnestuvad ja need, kes sisenevad turule hiljem, võivad 

osutuda edukamaks kui nende eelkäija(d). Samas aga on Meeaghan ja Turnbull (1981: 9) 

lisanud, et see, milliseks kujuneb toote elutsükkel, sõltub suuresti ka majandusharust, turust 

ning erinevatest keskkonnateguritest ehk toote elutsükli erinevates faasides toodet 

turundades tuleb arvestada ka antud teguritega, et tagada toote edu turul. Tänapäeval 

muutuvad toote elutsüklid aina lühemaks ja kui toode jõuab küpsusfaasi uuendatakse toodet 

vastavalt turusegmendile ja otsitakse erinevaid võimalusi toote eristamiseks teistest 

toodetest. (Notes Desk, 2017) 

Kuusik et al. (2010: 177-178) kohaselt aga pole mõiste toote elutsükkel korrektne, vaid 

tegelikult käsitletakse elutsükli puhul mitte konkreetse ettevõtte konkreetset toodet, vaid 

mingit tootevaldkonda või -mudelit üldisemalt. Seetõttu tuleks tema arvates käsitleda toote 

elutsükli asemel hoopis mõistet toote turu elutsükkel. Gherasim (2011: 166) aga on välja 

toonud toote elutsükli ja toote turu elutsükli võrdluse, kus kirjeldab toote turu elutsüklit 

järgmiselt:  

1) turul nagu ka tootel on elutsükkel ning turu elutsüklil on samuti neli faasi:  

juurustus-, kasvu, küpsus- ning langusfaas; 

2) turu juurutusfaas saab alguse sarnaselt toote elutsüklile alles siis, kui turg tekib, on 

avalik; 

3) turu kasvufaasis toimub turu kasv koos konkurentide tekkega turule; 

4) küpsusfaasis on kõik turusegmendid kaetud ning peagi muutuvad turusegmendid üha 

väiksemaks; 

5) langusfaasis aga tutvustatakse uusi tooteid, mis toob endaga kaasa turu kaetuse kui 

ka toote ümbernimetamise. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et toote elutsükkel on teekond, mille toode läbib teatud ajaga. See 

algab sellega, kui toode tuleb turule ning lõppeb tema turult lahkumisega. Toote elutsükli 

pikkust ei ole võimalik kindlalt määrata, sest see sõltub erinevatest asjaoludest nagu näiteks 

konkurentsitingimustest, turundamisest, majandusharust, kus ettevõte tegutseb ning ka 

näiteks ettevõtte strateegiatest. Toote elutsükli teoorial on nii positiivseid kui ka negatiivseid 

külgi, mida erinevad autorid on läbi aegade välja toonud ja arutlenud.                                                                                       
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1.2. Toote elutsükli faasid 

Toodete käekäigu ja turgude jälgimisega on uurimustes tuvastatud kindlad faasid, mille 

tooted läbivad. Neid võib nimetada toote turu elutsükliteks (Kuusik et al. 2010: 117). Toote 

turutsükli all mõistetakse kauba turul tegutsemise aega. (Roose, 2004) 

Läbi aegade aga on käsitlenud erinevad autorid toote elutsükli faase erinevalt. Kui Jones 

(1957) tõi välja viis faasi, siis näiteks Rink ja Swan (1979) on välja toonud lausa seitse 

erinevat toote elutsükli faasi. Kleppner (1931: 5) aga jällegi toob välja, et tooted läbivad vaid 

kolm faasi: pioneerid (pioneering), konkurentsivõimeline (competitive) ning kinnipeetud 

(retentitive).  

Vastavalt Levitt (1965) käsitlusele võib toote elutsükkel olla jagatud neljaks erinevaks 

faasiks: sisenemis- ehk juurutusfaas (introduction), kasvufaas (growth), küpsusfaas 

(maturity) ning langusfaas (decline). Kotler et al. (1999: 627) aga on välja toonud viis 

erinevad faasi, milleks on toote arendusfaas (product development), juurutusfaas 

(introduction), kasvufaas (growth), küpsusfaas (maturity) ning langusfaas (decline). Samas 

on Kotler oma teistes teostes käsitlenud ka vaid nelja elutsükli faasi nagu Levitt (1965). 

Kuna enim on kasutatud neljafaasilist elutsükli teooria käsitlust paljude autorite poolt, võib 

antud teooriaid pidada n-ö väljakujunenud traditsioonilisteks käsitlusteks toote elutsükli 

teoorias. Käesolevas magistritöös käsitlebki töö autor Levitt’i ja Kotler’i käsitlust 

traditsioonilisest elutsüklist, kus tootel on neli elutsükli faasi, mille ta aja jooksul läbib. 

Levitt (1965) ja Kotler et al. (1999: 627) teooria kohaselt on tegemist juurutusfaasiga, kui 

uus toode tuuakse turule enne kui on tõestatud nõudluse olemasolu antud toote vastu. Antud 

faasis on müügikäive väga madal ja tõuseb aeglaselt. Uue toote turule toomine on väga 

riskantne ja nõudlust tuleb ise tekitada. Lisaks kaasnevad uue toote turule toomisega suured 

kulutused, mistõttu ületavad kulutused tulusid. Levitt lisab, et mitte miski muu ei võta 

rohkem aega, maksa nii palju, ei tekita rohkem ängistust või ei lõpeta inimeste karjääre kui 

uue tootega turule tulek. Seetõttu paljud ettevõtted katsuvad antud faasi vältida ning pigem 

loobuvad ja võtavad eeskuju või kopeerivad oma eelkäijaid, kes antud katsumuse juba läbi 

on teinud. Ning  paljud tooted ebaõnnestuvad antud faasis ega katsu üldse järgmisesse faasi 

jõudagi.  
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Levitt (1965) ja Kotler’i et al. (1999: 627) teooria teises faasis hakkab nõudlus toote vastu 

üha suurenema ja turu suurus laieneb kiiresti. Antud faasi kutsutakse ka ülevõtu faasiks 

(takeoff stage). Eduka tootega hakkab müügikäive järkjärguliselt kasvama ning 

potentsiaalsed konkurendid, kes varem on kõrvalt vaid vaadanud, toovad turule 

konkureerivad tooted ning seetõttu peavad juba turul olevad ettevõtted hakkama mõtlema 

kuidas eristuda nii toote kui ka brändiga konkurentidest. Kui eelnevas faasis üritati leida 

inimesi, kes prooviksid toodet, siis antud faasis tuleb keskenduda sellele, miks valida just 

ühe ettevõtte bränd teise brändi asemel. Kuna antud faasis müügikäive aina kasvab, on 

võimalik hakata kasutama uusi jaotuskanaleid. Turule tekib üha enam uusi konkurente ning 

algab hinna langetamine, mis hakkab vaikselt mõjutama tehnoloogiaid, tootmist jne.  

Kolmandas faasis aga nõudlus enam ei kasva, vaid on stabiilne. Turg ei suurene vaid 

konkurentide arv hakkab vähenema. Antud faasis on saavutanud müügikäive oma 

maksimaalse suuruse ning suurt rolli hakkab märkima hindadega konkureerimine. Hinnad 

hakkavad kiiresti langema, pakutakse erinevaid soodustusi ja kampaaniaid ning hakatakse 

üha enam rõhku panema klienditeenindusele, et eristuda konkurentidest. Ning viimases 

faasis hakkab toode kaotama tarbijaid ja müügikäive hakkab langema. Vähesed ettevõtted 

on võimelised veel konkureerima ning paljud ettevõtted lahkuvad turult, sest müügikäive on 

madal ning ei suudeta toime tulla turul toimuvad, kus hinnad on madalaimad. Tarbijad 

tüdinevad tootest ning lõpuks on toote tootmine kui ka müümine kahjulik ettevõttele ning 

tuleb kas lahkuda turult, sest toode on „surnud“ või „surmalähedane“. (Levitt, 1965; Kotler 

et al. 1999: 627) 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et Levitt (1965) ja Kotler et al. (1999: 627) teooria järgi on toote 

elutsükkel jaotatud neljaks faasiks, kus toote müügikäive on igas faasis erineva suurusega 

ning see muutub ajas. Kotler et al. (1999: 627) on lisanud, et mitte kõik tooted ei läbi toote 

elutsükli kõiki faase. Näiteks kodukaubad sisenevad turule, kuid kiirelt lahkuvad ka turult. 

Ning on tooteid, mis sisenevad turule alles langusfaasis ning elutsükli ring hakkab n-ö 

tagasikäigul liikuma, sest toode liigub tagasi kasvufaasi tänu tugevale promotsioonile või 

uuesti positsioneerides.  

Kotleri (1997: 363) käsitluse järgi muutub toote müügikäive toote erinevates elutsükli 

faasides erinevalt ning seda on aidanud kujutada S-kujulised graafikud, mis võivad olla 

sõltuvalt kauba ja selle tarbimise erisustest, tarbimiskäitumise iseloomust, moe mõjust, 
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tehnoloogilisest progressist ja paljudest muudest otsestest või kaudsetest mõjuritest 

teistsuguse kujuga. Näiteks on turundusteoreetikud Cox, Swan ja Tellis esitanud kuni 

seitseteist erinevat kuju. Graafiku kuju sõltub peale kõige muu ka sellest, millised on 

koostamisel kasutatud ajavahemikud. Hooajakaupade puhul muudab lühikeste ajavahemike 

kasutamine graafikud väga liigendatuks, aga ka oluliselt informatiivsemaks (Roose, 2004). 

Lisaks väidab Roose (2004: 84), et kõigi analoogsete graafikute algjõuks on vastaval turul 

valitsev nõudlus ja selle muutumine ajas. Ta lisab, et taolised graafikud on kasulikud, sest 

need annavad kokkuvõtliku pildi toote praegusest positsioonist turul ja selle positsiooni 

muutumisest alates turule sisenemisest ning graafikud võimaldavad teha prognoose 

tulevikuks, leida kinnitust turul ilmnevatele tendentsidele, suundumustele ja sellest lähtuvalt 

valida olemasolevas situatsioonis sobivaid strateegiaid ettevõtte eesmärkide saavutamiseks.  

Alljärgneval joonisel 2 on aga kujutatud traditsiooniline S-kujuline joondiagramm Kotler’i 

(1997: 363) ja Levitt’i (1965) käsitluse järgi, kus on näha müügikäibe ja kasumi sõltuvust 

toote elutsükli neljas erinevas faasis. 

 
Joonis 2. Müügikäibe ja kasumi sõltuvus toote elutsükli faasides (Ohvril 2007: 37) 

Jooniselt 2 on võimalik näha, kuidas müügikäive ja kasum erinevates toote elutsüklifaasides 

on muutuv ning kasum ja käive on omavahel küll sõltuvuses, kuid nad ei ole võrdelised. 

Juba siis, kui toode pole veel turule tulnud ega tarbijatele tutvustatud, teenib ettevõte juba 

kahjumit. Kui toode on tulnud turule ja on tarbijatele kättesaadav ehk asub juurutusfaasis on 

müügikäive küll olemas, aga kasum täiesti olematu, on pigem kahjum. Kui aga toode on 

saanud tuntust juurde ja käive on suurenenud ehk on jõudnud kasvufaasi, hakkab kasvama 
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lisaks müügikäibele ka kasum. Kui toode jõuab aga küpsusfaasi, on ettevõtte selle 

konkreetse tootega saavutanud oma maksimaalse müügikäive ja ka kasumi suuruse. Toode 

liigub edasi küpsusfaasist langusfaasi, kus langusfaasis müügikäive hakkab oluliselt 

langema ning lõpuks lõpetatakse toote tootmine ning ka müük, sest ettevõte võib hakata 

teenima kasumi asemel hoopis kahjumit ning see hetk, et turult õigeaegselt lahkuda, on 

ettevõtja jaoks kindlasti raske otsus, kuid ettevõtte tuleviku jaoks oluline otsus. 

Roose (2004: 85) järgi näitavad taolised graafikud kauba kohta seda, kui hästi või halvasti 

oskab ettevõte sellega rahuldada turul valitsevat nõudlust. Ta juhib tähelepanu, et ettevõtjad 

ei tohiks ära unustada, et sama nõudluse rahuldamisele on suunatud ka iga ettevõtte 

konkurentide tegevus. Langus graafikus ei pea tähendama veel nõudluse langust, vaid 

allajäämist konkurentsis. Ta lisas, et taolised graafikus on kasulikud, sest esiteks need 

annavad kokkuvõtliku pildi kauba praegusest positsioonist turul ja selle positsiooni 

muutumisest alates turule sisenemisest. Ning need võimaldavad teha prognoose tulevikuks, 

leida kinnitust turul ilmnevate tendentsidele, suundumustele ja sellest lähtuvalt valida 

olemasolevas situatsioonis sobivaid strateegiaid ettevõtte eesmärkide saavutamiseks.  

Lisaks müügikäibe ja kasumi muutusele erinevates toote elutsükli faasides toimub teisigi 

muutusi. Näiteks vastavalt Wasson (1987) käsitlusele toimub muutusi ka kulude, 

konkurentide kui ka klientidega ning need muutused toimuvad toote iga elutsükli faasis 

erinevalt.  

Vastavalt Wassoni (1987) ning Wilsoni ja Gilligani (2003) käsitlustele on võimalik välja 

tuua alljärgnevas tabelis 3 erinevate faaside tunnused, mis kirjeldavad ning iseloomustavad 

iga toote elutsükli faasi eraldi.  

Tabel 3. Toote elutsükli nelja faasi tunnused 
 

Tunnused 

Toote elutsükli faasid 

Juurutusfaas Kasvufaas Küpsusfaas Langusfaas 

Müügikäive madal aeglaselt kasvav müügi haripunkt langeb oluliselt 

Kulud ühe 

kliendi kohta 

kõrged  keskmine madalad  Madalad/kõrged  

Kasum negatiivne kasvamas kõrgeim kasum hääbuv kasum 

Turundussõnum seletav konkureeriv brändi väärtused koostöö 

Klientide 

ostukäitumine 

vähesed kliendid 

(n-ö innovaatorid) 

ostavad tooteid 

kes on toote 

aksepteerinud, 

ostavad toodet ning 

nende arv aina 

kasvab 

enamus tarbijatest 

ostab tooteid 

väga vähesed 

ostavad/üldse ei 

osteta 
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Konkurentide 

olemasolu 

eksisteerib väga 

vähe, kui üldse on 

turule tekib üha 

juurde 

konkurente juurde 

ei teki, hakkab 

vaikselt langema 

püsivalt 

kahanemas 

Turu 

iseloomustus 

üks või üksikud 

tooted on turul 

toodete arv suurem, 

brändi tuntuse 

olulisus kasvab 

kõik tooted on 

sarnased, toimub 

brändide võitlus 

(mõned) tooted 

kaovad 

turult/mõned 

jätkavad natuke 

kauem turul 

tegutsemist 

Toote hind kõrge kõrge, kuid 

langemas 

madal Madalaim/ 

soodustused 

Turundus-

tegevuse 

eesmärgid 

tuntuse loomine ja 

tarbijate 

prooviostudele 
ergutamine 

turusfääri 

laiendamine 

tulu 

maksimeerimine 

koos turusfääri 
hoidmisega 

kulutuste 

vähendamine ja 

toimub n-ö 
„tühjaks 

lüpsmine“ 

Juhtimisstiil visionär strateegiline tegutsev kulude juhtimine 

Toote esimeses ehk juurutusfaasis on müügikäive madal kuna toodet alles tutvustatakse 

turule. Tarbijad ei otsi toodet isegi siis, kui see oleks neile väärtuslik ja rahuldaks nende 

vajadusi. Selles faasis on oluline tutvustada promotsiooni kaudu toodet ja selle kasutamist 

potentsiaalsetele klientidele (Kuusik et al. 2010: 178). Toote elutsükli esimeses ehk 

juurutusfaasis tullakse uue tootega turule, ehkki pole veel tõestust antud toote nõudluse 

kohta. Nõudluse tekkimise kiirus sõltub tootest endast, samuti ka sellest kuidas ta vastab 

tarbija vajadustele ning ootustele (Levitt 1965). Kulud ühe kliendi kohta on kõrged, sest 

selles faasis toote, promotsiooni ja jaotuse peale kulub rohkem raha kui uue toote müügist 

jõutakse teenida. Seetõttu ongi toote hind ka pigem kõrge ning kasum negatiivne, sest 

müügikäive katab vaevu kulutusi. Juurutusfaasis eksisteerib turul veel väga vähe 

konkurente, kes pakuks sarnast toodet. Seetõttu peab ettevõtja juba varakult mõtlema oma 

turundusstrateegia peale ning piltlikult öeldes kinnitama kanda turul, et tagada oma edu enne 

uute konkurentide teket, sest McDonald (1995) toob välja, et just selles faasis hakkavad 

tekkima konkurendid ning oma sooduspakkumistega võivad hõivata suure osa turust. 

McDonald (1995) lisab, et kui toode on edukas juurutusfaasis, siis ostusagedus aina kasvab 

ning toote tundus laieneb ja müügikäive kasvab.  

Lisaks on Schafter ja Roper (1985) välja toonud alljärgnevad järeldused toote hinna 

kujundamisest: 

1) uue tootega turule tulles peab toote hind olema võimalikult kõrge ning toodet tuleb 

järjepidevalt intensiivselt reklaamima, sest kui algselt müüa odavamalt, on hiljem 

väga raske hinda tõsta ja seeläbi säilitada ka ostjaskond tootele; 

2) üleminekul küpsusfaasist langusfaasi tuleb toote hinda alandada võimalikult 

madalaks. Selles faasis muutub oluliseks tarbijate jaoks toote hind võrreldes 
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konkurentidega. Oluliseks on muutunud allahindlused ja lisateenused, mida 

toodetega kaasa pakutakse; 

3) langusfaasis peavad tootjad leppima turul valitseva turuhinnaga ja seda isegi siis, kui 

müük seeläbi ei kasva. 

 

Selleks, et teada, millises elutsükli faasis toode parasjagu asub, on Clifford (1969) välja 

toonud järgmised soovitused: 

 

• üle tuleks vaadata kogutud informatsiooni toote käitumisele turul viimase 3-5 aasta 

lõikes (kui võimalik). Arvestada ja analüüsida tuleks toote hinda, müüdud toodete 

arvu, kasumi määrasid, investeeringu tasuvust, turuosa ja selle väärtust; 

• konkurendi lühiajaliste strateegiate analüüs. Arvestada uute toodete turule tulekut ja 

kuidas konkurent on teavitanud tootmise suurenemisest, tehase uuendustest ja toote 

promotsioonist; 

• analüüsida konkurentide turuosa suurust ja olemust; 

• analüüsida sarnaste toodete toote elutsükli kohta olevat informatsiooni ja võrrelda 

uue toote elutsükliga; 

• hinnata müügimahtu viimase 3-5 aasta jooksul alates uue toote turule tulekust; 

• hinnata kogukulude suurust võrreldes kogutuludega viimase 3-5 aasta jooksul alates 

uue toote turule tulekust (toote väljatöötamine, tootmine, promotsioonikulud). 

Soovituslikult võiksid olla kulude ja tulude suhe 4:1 või alguses ka 7:1, kui toode on 

jõudmas küpsusfaasi. 

 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et toote elutsükkel koosneb neljast faasist- juurutusfaas, kasvufaas, 

küpsusfaas ning langusfaas. Kõiki toote elutsükli faase tuleb käsitleda eraldiseisvate 

faasidena ning neile tuleb läheneda erinevalt ehk toodet turundades tuleb läheneda igas faasis 

erinevate strateegiatega. 

1.3. Turundusstrateegia kooskõlas toote elutsükliga 

Strateegia on eesmärk juhtida organisatsioon tulemuslikkusele. Tegevjuhtide eesmärgiks on 

ettevõttes välja töötada erinevaid strateegiaid, et saavutada planeeritud eesmärgid ja hinnata 

ka ettevõtte hetkelist turupositsiooni. Kui aga ettevõttel puudub strateegia, võib öelda, et 

ettevõttes ei ole selget sihti, eesmärke ja tegevusplaani, mille järgi tööd korraldada 

(Thompson, Strickland 1990: 3 cit Hade 2014). Seda kirjeldab väga hästi Joel Ross’i ja 

Michael Kami öeldu: "Without a strategy, an organization is like a ship without a rudder, 

going around in circles. It’s like a tramp; it has no place to go". 

Strateegia koostamine ja selle elluviimine kätkeb endas üht põhilist juhtimise funktsiooni. 

Strateegia koostamise ja selle elluviimisega kaasnevad tegevused mõjutavad organisatsiooni 

tulemuslikkust pikaajaliselt. Strateegia tulemuslikkus aga  sõltub suuresti ettevõtte 
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meeskonna tööst, s.t kui hästi suudetakse kõik ülesanded ja strateegilised tegevused ning 

lähenemisviisid kaardistada tuleviku suunitlusega. Mida paremini on kavandatud 

organisatsiooni strateegia ja selle elluviimine, seda suurem on tõenäosus ettevõttel saavutada 

soovitud tulemusi. Hade (2014) järgi kasutatakse strateegilist planeerimist ja juhtimist 

ettevõtetes erinevates valdkondades ning kujundatakse erinevaid strateegiaid. Nagu näiteks 

finantsstrateegia, ettevõtte laienemise strateegia, personalistrateegia, turundusstrateegia jne. 

Käesoleva töö kontekstis käsitletakse just turundusstrateegia kujundamist kooskõlas toote 

elutsükliga. 

Porteri (1998) arvates on strateegia vastus kahele põhiküsimusele: 1) mis on ettevõtte 

konkurentsieelis ning 2) kuidas seda konkurentsieelist saavutada. Seetõttu arvab ta, et 

turundusstrateegia peab olema konkurentsivõimeline võrreldes teiste ettevõtetega ning see 

aitab säilitada ettevõtte turupositsiooni. Chlivickase (2008) arvates on turundusstrateegia 

väljatöötamine üks olulisemaid külgi ettevõtluses, sest turundusstrateegia väljatöötamine on 

vajalik, et saavutada ettevõtte eesmärgid. Ta on lisanud, et turundusstrateegia ongi 

abivahend selleks, et ettevõtjal oleks silme ees tema eesmärgid ning kuidas ta need ihaldatud 

eesmärgid saavutab. Turundusstrateegias on kirjeldatud põhjalikult kõik tegevused, kuidas 

jõuda  püstitatud eesmärkideni. 

Mazzarol (2003) arvates on strateegiline juhtimine peamiselt seotud suurte ettevõtetega ja 

enamus teooriaid põhinevad just suurte ettevõtete näidetel. Väiksemad ettevõtted aga 

juhinduvad oma tegevuses ettevõtte juhi strateegiliste otsuste järgi, mis nende jaoks õige ja 

mõistlik võib tunduda. Küll aga arvab ta, et siiski on võimalik antud teooriaid kohandada ka 

väikeettevõtetele. Mitmed väikeettevõtted aga turundusstrateegiat ei koosta või pole isegi 

kindlat tegevusplaani paika pannud. Autori arvates on see aga takistus väikeettevõtte 

arengule ning ettevõte ei pruugi olla ka seetõttu jätkusuutlik. Ettevõte nagu toimib, aga 

tegelikult ei liigu ta kuskile, vaid püsib ühe koha peal ega arene. Autori arvates peaksid 

ettevõtjad, nii väike- kui ka suurettevõtjad, paberile kirja panema oma eesmärgid ja 

võimalikud tegevused, kuidas nende eesmärkideni jõuda. Selline tegevus aitab töö autori 

arvates kaasa ettevõtte arengule ning ka ettevõtte müügikäibe ja kasumi tõusule. Ning 

sarnaselt Porteri (1998) käsitlusele, saavutab ettevõte ka konkurentsieelise tänu 

turundusstrateegia või ka lihtsalt tegevusplaani kirja panemisega ja selle järgi tegutsedes. 

Põhjus aga, miks ettevõtjad sageli tegevusplaani või üldse turundusstrateegiat kirja ei pane 
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on Posner’i (1985) arvates ebapiisavate ja vajalike teadmiste, oskuste või ka enesekindluse 

puudumine. 

Išoraite (2009) arvates on turundus üks juhtimise funktsioone, mille eesmärgiks on 

määratleda tarbija, tagada tema osalemine pidevas ostutegevuses ning tagada eelkõige tema 

vajaduste rahuldamine. Turundusstrateegia aga on filosoofia ja erinevate tehnikate ja 

tegevuste kogum, mis on seotud toote disaini, turu-uuringute, hinnakujunduse, toote 

pakendi, müügi, promotsiooni, reklaami, avaliku suhete, jaotuse ja ostujärgse teenustega. 

Turundusstrateegia aitab ettevõttel ennast määratleda ja aru saada, mille nimel ettevõte 

tegutseb ja toimib, kus ettevõte hetkel viibib ning kuhu ta jõuda soovib. Turundusstrateegia 

on seotud probleemi lahendamise kui ka tarbijate vajaduste rahuldamisega. Ta on lisanud, 

ettevõte peab suutma vastata järgmistele küsimustele:  

• millist probleemi tahavad tarbijad lahendada? 

• milliseid  kasutegureid tarbijad otsivad? 

• kuidas ja kui hästi suudab ettevõtte poolt pakutav toode rahuldada tarbija vajadusi ja 

lahendada nende probleeme? 

Erinevad autorid on turundusstrateegiaid defineerinud erinevalt, kuid samas ka sarnaselt. 

Alljärgnevas tabelis 4 on välja toodud erinevate autorite käsitlused või definitsioonid 

turundusstrateegiast. Antud tabel on koostatud Mongay (2006) ja Išoraite (2009) alusel. 

Tabel 4. Turundusstrateegia erinevad käsitlused või definitsioonid erinevate autorite 

seisukohast 
Käsitlus või definitsioon Autor 

Strateegia saab alguse täiesti tavalisest turundusplaanist Hart ja Stapleton 
(1977); Camara 

(1995) 

Turundusstrateegia ülesandeks on juhatada ettevõte „parematele jahimaadele“ ehk 

tagada majanduslikult atraktiivsed võimalused, mis tagaksid ettevõttele kasvu ja 

kasumlikkuse 

Lambin (1977) 

Turundusstrateegia on kui terviklik, sobiv ja teostatav põhimõte, mis tagab pikaajalise 

tarbija olemasolu ja kasumlikkuse mingis konkreetses konkureerivas keskkonnas 

Hamper ja 

Baugh (1990) 

Turundusstrateegia saab alguse mõtetest praegusest olukorrast ettevõttest, 

situatsioonianalüüsist, võimalikust kujunemisest turgudel ja ka keskkondades ning ka 

võimalikest eesmärkidest, mida võiks saavutada 

Aramario ja 

Lambin (1991) 

Turundusstrateegia on tavapäraselt kasutatav termin, kuid paljud pole kindlad, mida 

see täpselt tähendab 

Schnaars (1991) 

Turundusstrateegia põhineb eesmärkide kogumikul, on suunatud turu segmentidele, 

samuti ka positsioneerimisel ja erinevatel reeglitel 

Bradley (1991) 

Turundusstrateegia peamisi eesmärke on efektiivselt jaotada ja korrastada turunduse 

vahendeid ja saavutada ettevõtte eesmärgid mingi konkreetse tootega seonduvalt 

Walker, Boyd, 

Larreché (1992) 

 

Turundusstrateegia on peamiselt seotud turunduseesmärkidega, tarbijate ja 
konkurentide seisukohast ja toote/turu hetkeseisust (võrreldes varasema seisuga). 

Turundusstrateegia on arendatud vastavate ettevõtte üksuste poolt. Vastavalt 

Jain (1993) 
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keskkonnale peab turundusstrateegia toimima kolme teada tuntud teguriga: klient, 

konkurendid ja korporatsioon. Hea turundusstrateegia tunneb ära järgmiste tunnuste 

alusel:  

• selgelt määratletud turg; 

• „hea side“ ettevõtte tugevuste ja turu vajaduste vahel; 

• võrreldes konkurentidega lähenetakse turule teisiti. 

Turundusstrateegia abil on võimalik end eristada teistest/konkurentidest ja seeläbi ka 

neid edestada. Kasutada tuleks ettevõtte tugevusi, et rahuldada tarbijate vajadusi 

paremini mingis konkreetsete keskkonnatingimustega.  

Selleks, et tagada turundusstrateegia edukus tuleb järgida kolme teguri (klient, 

konkurendid ja korporatsioon) puhul 3 järgmist küsimust:  
1) kus konkureerida? 

2) kuidas konkureerida? 

3) millal konkureerida? 

Turundusstrateegia loob raja soovitud tulevikule Sudharsan 

(1995) 

Turundusstrateegia abil on võimalik saavutada müügikäibe kasv. Turundusstrateegiat 

võib defineerida kui plaanina saavutada ettevõtte eesmärgid. Selleks tuleb: a) selgitada 

välja milliseid vahendeid tuleks turundamisel kasutada ja b) selgitada välja kuidas 

antud vahendeid efektiivselt kasutada, et tagada turueelis võrreldes konkurentidega. 

Turundusstrateegia koosneb: 

• turu erisusest ja tarbijate vajadustest 

• toodete tootmisest, mis rahuldaks turu vajadusi 

• turundusvahendite organiseerimisest 

Kotler (1997) 

Termin turundusstrateegia peegeldab ettevõtte parimat arvamust sellest kuidas kõige 
kasumlikumalt on võimalik oma oskusi ja vahendeid ära kasutada turul. 

Turundusstrateegiad on vahendid selleks, et ettevõte saavutaks oma 

turunduseesmärgid. Turundusstrateegiad puudutavad tavaliselt ka turunduse 4P’d 

McDonald 
(1999) 

Turundusstrateegia tähendab ettevõtte olemas olevate toodete ja turgudega ettevõtte 

eesmärkide saavutamist 

Jain (2000) 

Turundusstrateegia koosneb viiest elemendist: kus ettevõte tegutseb, kuidas ta plaanib 

jõuda oma eesmärkideni, kuidas tal turul läheb, mis kiirusega erinevaid tegevusi ellu 

viiakse ning kuidas saavutab ettevõte oma püstitatud müügikäibe eesmärgid 

Hambrick ja 

Fredrickson 

(2001) 

Turundusstrateegia on suunatud tarbijate tabamiseks. Ettevõte valib turu, jaotab selle 

segmentideks, valib neist kõige mõistlikumad ning suunab kõik oma tugevused selle 

segmendi teenindamiseks. Selleks kasutab ettevõte oma turunduse 4’d: toode, hind, 

jaotus, müügitoetus. Eelnevalt aga peab ettevõte teostama turu-uuringud ja teostama 

monitooringu. Vaid nii on ettevõtte turul edukas 

Kotler (2003) 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et turundusstrateegia on vahend, mis aitab täide viia ettevõtte poolt 

seatud eesmärgid. Turundusstrateegia puudutab lisaks ettevõttele endale ka tarbijaid kui ka 

konkurente. Lisaks neile kolmele tegurile tuleb turundusstrateegia koostamisel arvestada ka 

ettevõtte olemasolevate turundusvahenditega, kas neist piisab ning kas nende abil on 

võimalik kõik püsitatud eesmärgid saavutada ja ka ettevõtte tugevustega. 

Mitmed autorid on välja toonud oma arusaamad turundusstrateegiast ning on välja 

kujunenud n-ö klassikalised turundusstrateegiad, mis on Išoraite (2009) järgi järgmised:  

1) peamine turundusstrateegia (the main marketing strategy); 

2) üldise konkurentsieelise omandamise strateegia (general competitive advantage in 

the acquisition strategy); 
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3) strateegiad konkureerimaks vastavalt mingile kindlale turuosale (strategies to 

compete under certain market share); 

4) turundusstrateegia tulevase turu jaoks (marketing strategy for its intended market); 

5) positsioneerimise strateegia (positioning strategy); 

6) keeruliste turunduselementide strateegia (strategy of the complex marketing 

elements). 

Vastavalt sellele on Lisas 1 välja toodud ülal mainitud turundusstrateegiate liigitused ja 

nende strateegiate selgitused. Antud tabel on koostatud Išoraite (2009) alusel. Lisa 1 tabelist 

võib järeldada, et ettevõtetel on väga paljude strateegiate vahel valida ja selle õige leidmine 

võib osutuda keeruliseks. Olenemata sellest, millise strateegia ettevõte valib, peab selle 

tulemusi tihedalt mõõtma ja tegelema järjepideva monitooringuga. (Išoraite, 2009) 

Kõikides toote elutsükli faasides on oluline vastata oma pakkumisega võimalikult hästi 

tarbija vajadustele ja nõudmistele. Kuna on paratamatu, et kõik tooted jõuavad mingil hetkel 

turult kadumiseni, sest nende asemele tulevad uued ja tarbijaid paremini rahuldavad tooted, 

siis on ettevõtte jaoks oluline juhtida oma tooteid võimalikult edukalt läbi toote erinevate 

elutsükli faaside ja samas luua kaduvate toodete asemele uued tooted (Kuusik et al. 2010: 

180-181). Samas on Giles (1927) tuvastanud neli juhtimistegevust, mis võiksid aidata 

toodetel turul kauem püsida ja nende tegevustega on võimalik pikendada toote eluiga:  

1) leia uusi kasutusalasid või -võimalusi; 

2) müü toodet välismaal; 

3) müü toodet teisele turusegmendile; 

4) täiusta toodet.  

Potter (1932) on lisanud, et kordusostude sagedus tagab müügikäibe ja kasumi kasvu nende 

vähenemise asemel. Kotler (1994: 344) on öelnud: „Organisations normally reformulate 

their marketing strategy several times during a product’s life cycle“. Kuna majanduslik 

seisund muutub, tekib konkurente aina juurde ja toote elutsükli erinevates faasides muutuvad 

ka ostjate huvid ja nõudmised. Seetõttu tuleks järjepidevalt analüüsida ja vajadusel ka 

planeerima iga toote elutsükli faasi jaoks erinevad turundusstrateegiad. Roose (2004: 86) on 

öelnud, et toote elutsükli erinevad faasid nõuavad erinevat strateegilist lähenemist. Vastavalt 

mitmete autorite käsitlustele on tänaseks võimalik tuvastada 77 erinevat ja sobivat 

juhtimistegevust, mida tuleks mingis konkreetses elutsükli faasis rakendada. Näiteks 

intensiivne reklaam on vajalik juurutusfaasis, et tagada tarbijate seas teadlikkus toote suhtes 

(Buzzell, 1966) ja hinna langetamine küpsusfaasis on vajalik selleks, et tagada kordusoste ja 

seetõttu ka konkureerida konkurentidega, kes pakuvad sarnast toodet. (Levitt, 1965) 
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Anderson ja Zeithaml (1984: 7 cit Herbst 2001: 90) on välja toonud, et juurutusfaasis oleva 

toote turundusstrateegiaga tuleb suurt rõhku osutada ostja tähelepanu kasvatamisele läbi 

reklaami, et seeläbi tõsta toote ostmise sagedust. Vastavalt Kotleri (1991) käsitlusele on neli 

turule sisenemise põhistrateegiat, mis sõltuvad vastavalt kahest muutujast (hind-edustamine) 

ja nende kahest tasemest (kõrge-madal). Antud strateegiad on kujutatud alloleval joonisel 3.  

 
Joonis 3. Hinna- ja edustamise tasemest sõltuvad sisenemisstrateegiad (Roose, 2004:87) 

Vastavalt sellele on alljärgnevas tabelis 5 välja toodud Kotleri (1991) nelja sisenemise 

põhistrateegia selgitust ning kirjeldust, millal antud strateegia edukaks võiks osutuda.  

Tabel 5. Kotleri 4 sisenemise põhistrateegiat 
Kiire kasulõikamine Aeglane 

kasulõikamine 

Kiire turu hõivamine Aeglane turu 

hõivamine 

võib osutada edukaks, 

kui: 

• suur osa 

potentsiaalsetest 

ostjatest ei ole 

sellest kaubast ja 

tema eelistustest 

teadlikud, 
pakkujaettevõttel 

on turul aga hea 

maine ja ta loodab 

selle 

edasikandumist ka 

uuele kaubale; 

• enamik kauba 

olemasolust teada 

saajaid on agarad 

prooviostu tegema 

püütakse maksimeerida 

kaubast saadavat tulu 

kõrge hinna ja madalate 

edustamiskulude 

kaudu. See strateegia 

võib osutuda edukaks, 

kui: 

• turg on suhteliselt 
väike ja kindlate 

dimensioonidega; 

• Enamus ostjatest 

on kaubast 

teadlikud ja on 

palju „ettevõtte 

fänne“; 

• Potentsiaalsed 

ostjad on nõus 

maksma kõrget 

hinda;  

madal hind ning 

intensiivne ja efektiivne 

edustamine loob 

eeldused suure turusfääri 

kiireks hõivamiseks. See 

võib anda tulemusi, kui: 

• potentsiaalne turg 

on suur ja 
ebamääraste 

dimensioonidega; 

• potentsiaalsed 

ostjad ei ole kaubast 

teadlikud ja turul ei 

ole tugevaid 

margieelistusi; 

• enamik 

potentsiaalsetest 

ostjates on 

hinnatundlikud; 

See strateegia eeldab, et 

madal hind on selline 

väärtus, mis lubab turgu 

hõivata ka ilma oluliste 

edustamiseta ja seega 

saada suuremat kasumit 

turunduskulude 

kokkuhoiu arvelt. 
Ettevõte usub, et tema 

kauba ostjad on väga 

suure hinna ja väikse 

edustamistundlikkusega. 

Selline käitumine võib 

olla edukas, kui: 

• potentsiaalne turg 

on suur ja siiani 

vähehõivatud; 

• tulevased ostjad on 

teadlikud kauba 



24 

 

ja nõus maksma 

küsitud hinda; 

• ettevõte ei karda 

potentsiaalseid 

konkurente, 

eeldab, et neid 

lähiajal kas ei teki 

või suudab 

tõestada oma 

üleolekut turul ja 

on veendunud oma 
võimekuses luua 

tarbijatele kindla 

marieelistuse 

• Konkurentsi ei ole 

või olemasolevad 

konkurendid on 

väheaktiivsed ning 

sisenemisbarjäärid 

ei luba uutel 

tegijatel kergelt ja 

kiiresti turule tulla 

• eksisteerib terav 

konkurents ja 

müügihind on 

oluliseks 

valikukriteeriumiks; 

• kauba omahinnas on 

ülekaalus püsikulu 

ja on lootust ületada 

kiiresti kasumilävi 

ning kasutada 

tulevikus 
mahuökonoomiast 

tulenevat 

konkurentsieelist; 

• on efektiivselt 

tegutsev laialdane 

müügivõrk, kes on 

algis vastu võtma 

uut kaupa 

iseärasustest ega ole 

pakkujaettevõtte 

senistes kaupades 

pettunud; 

• tulevased ostjad on 

kõrge 

hinnatundlikkusega; 

• konkurents ei ole 

äge ja seni turul 

olnud pakkujate 

strateegiad 
põhinevad kõrgemal 

müügihinnal 

Kotler (1991) on  lisanud, et lisaks edustamisele ja hinnale tuleks turule sisenemisel 

arvestada kindlasti ka müügivõrgu olemasoluga ning arvestada tuleks müügivõrgu erinevaid 

võimalusi. Sellisel juhul tuleks tema arvates kahe teguri asemel käsitleda kolme tegurit ning 

nelja strateegia asemel oleks kokku kaheksa.  

Ferelli ja Hartline (2014: 218) järgi võiks toote elutsükli esimese ehk juurutusfaasi 

turundusstrateegia eesmärkideks olla:  

• klientide meelitamine tõstes nende teadlikkust ja huvi tootest, keskendudes toote 

turundamisel toote parimate omadustele ja kasulikkusele; 

• klientide veenmine toodet kasutama/ostma; pakkudes selleks allahindlusi ja 

erinevaid turundusvahendeid; näiteks on kasutatud toote näidiseid; 

• klientide „harimine“ ehk õpetada kliente toodet õigesti kasutama; 

• laiendama või kitsendama turunduskanalite olemasolu, et jõuda potentsiaalsete 

klientideni paremini ning 

• proovima pakkuda n-ö edasimüüjatele parimaid hindu, et nad toote endale müüki 

võtaksid. 

Sarnaselt Ferelli ja Hartline (2014: 218) käsitlusele, on ka Weberi (1976: 13 cit Herbst 2001) 

käsitluses välja toodud, et iga toote elutsükli faasil oma turunduslik eesmärk ning strateegia. 

Weberi (1976:13 cit Herbst 2001) iga toote elutsükli faasi üldine ja reklaami strateegiad on 

kokkuvõtvalt välja toodud alljärgnevas tabelis 6 koos reklaamivajaduse kirjeldusega. 
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Tabel 6. Toote elutsükli faaside reklaami vajadus, üldine ja reklaami strateegiad 
 

 

Toote elutsükli faasid 

Juurutusfaas Kasvufaas Küpsusfaas Langusfaas 

Reklaami 

vajadus 

väga oluline; vaja 

suurendada tuntust 

tootest/brändist, et 

inimesed seda 

rohkem ostaksid 

mõõdukas; kuna 

esimesed ostjad on 

toote ostnud, siis on 

parimaks reklaamiks 

soovitamine sõbrale 

mõõdukas; kuna 

toode on tuntud ning 

ei vaja väga palju 

reklaami enam 

pole üldse oluline; 

toodet võib-olla 

enam ei ostetagi 

ning ei vasta ka 

tarbija eelistustele, 
vajadustele 

Üldine 

strateegia 

turu asutamine; 

veena esimesi 

proovijaid tooteid 

ostma 

turu hõivamine; 

ostjaid tuleb veenda, 

et nad valiksid sinu 

brändi 

kaitse oma brändi 

positsiooni; hoia silm 

peal oma 

konkurentidel 

tee ettevalmistusi 

turult lahkumiseks; 

„tühjaks lüpsmine“ 

Reklaami 

strateegia 

oluline on 

keskenduda just 

neile, kes alati on 

valmis ostma; tuleb 

rõhuda esimeste 

proovijate 

vajadustele 

tuleb tõsta teadlikkust 

toote/brändi 

kasulikkusest; tema 

parimatest 

omadustest 

eristu ehk läbi 

reklaami too välja 

parimad ja erinevad 

tooteomadused 

võrreldes 

konkurentide omast 

allahindlus; et ladu 

kiiremini tühjaks n-ö 

müüa 

Panda (2007: 343) on välja toonud kaks võimalikku strateegiat toote esimese elutsükli faasis:  

• strateegia „kõrge hind ja väiksed allahindlused“- antud strateegia tulemusena on 

tagatud kõrged kasumid ning on võimalik hoida turunduskulud madalad. Selline 

strateegia sobib vaid siis, kui turul on veel vähe konkurente või kui turu suurus on 

piiratud. Antud strateegia toimib, kui turul on juba olemas mõned kliendid ja 

teadlikkus toote suhtes. Tarbijad on sellisel juhul nõus maksmagi kõrgemat hinda; 

• strateegia „madal hind ja suured allahindlused“- antud strateegia aitab siseneda 

turule kergemalt ning võimaldab haarata kiiremini turuosa. Strateegia toimib suurel 

turul ning kus on tarbijatel suurem hinnatundlikkus. Turul valitseb suur konkurents 

ning olemas on teadlikkus toote olemasolust.  

Avlonitis ja Papastathopoulou (2006: 44) on välja toonud, et kui ettevõte toob turule täiesti 

uue toote/teenuse, võiks ta valida ühe neist alljärgnevatest turundusstrateegiatest:  

• suure turuosahaaramine (mass-market penetration); 

• nišitootega turuletulek (niche penetration) ja 

• „koorima ja varakult peatuma“ (skimming and early withdrawal). 

Esimese strateegia ülesandeks on veenda võimalikult palju tarbijaid tooteid ostma, 

vähendada ühe toote kulutusi ning saada võimalikult palju lojaalseid kliente enne uute 

konkurentide teket. Peaeesmärgiks on saavutada võimalikult suur turuosa enne uute 

konkurentide teket. Vastavalt Kotleri (2003 cit Avlonitis, Papastathopoulou 2006: 44) 

käsitlusele võib antud strateegia jaguneda omakorda kaheks eraldi strateegiaks: aeglane ja 

järsk haaramine, mis on oma kirjelduselt üks-ühele ülaltoodud kahele Panda (2007: 343) 

strateegiale. Teise strateegia ülesandeks on saavutada suure turu turuosa asemel konkreetse 
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nišitoote turu turuosa. Selle asemel, et keskenduda terve turu hõivamisele, tuleb siiski 

keskenduda vaid selle turu osale, kus nišitoode parasjagu asetseb. Antud strateegiat tuleks 

kasutada Walker et al. (1999 cit Avlonitis, Papastathopoulou 2006: 46) kohaselt kui: on 

potentsiaalselt suur nõudlus tootele, on eraldiseisev turg tootele, tarbijatel on toote lühike 

aksepteerimise protsess, toodet on võimalik patenteerida, on palju potentsiaalseid 

konkurente ning tegemist on piiratud turunduse, finantsvahendite ja toote valmistamise 

oskuste olemasolu. Ning viimase strateegia puhul on tegemist strateegiaga, mille eesmärgiks 

on muuta toode võimalikult suurele hulgale tarbijatest atraktiivseks, saavutades seeläbi 

kasumi kasvu. Selleks tuleb müüa toodet kõrge hinnaga, mis omakorda katab toote 

valmistamise ning turule toomise kulutused ja see omakorda tagab investeeringute tasuvuse. 

Kui kõik see on saavutatud, tuleb turult lahkuda, et panna lõpp uute konkurentide tekkele.  

Roose (2004: 89) on välja toonud, et sisenemisstrateegia valikul ei tohi kunagi unustada aga 

seda, et ettevõte peab sama kaubaga edasi tegutsema turul ka järgnevates faasides. Teistes 

faasides kasutatavad strateegiad peavad iseloomult ja üldprintsiipidelt sobima 

sisenemisstrateegiaga. See loob eeldused, et ettevõtte sihtklientuuris tekib ja laieneb usaldus 

ning süveneb ostutruudus. Samas on niisugusel strateegilisel järjekindlusel ka oma puudus- 

konkurendid võivad hõlpsasti ära aimate teie järgmised käigud ja leida neile efektiivse tõrje. 

Kokkuvõtvalt on Sharma (2013) välja toonud strateegiad, mida kasutada toote elutsükli 

erinevates faasides. Need on välja toodud alljärgnevas tabelis 7. 

Tabel 7. Erinevad turundusstrateegiad toote elutsükli erinevates faasides  
 Juurutufaas Kasvufaas Küpsusfaas Langusfaas 

Strateegiline 

eesmärk 

suurema ja 

tugevama 

turupositsiooni 

saavutamine 

suurem ja 

tugevaim 

turupositsioon 

saavutatud ning 

seda kasvatatakse 

veelgi 

kaitseb oma 

turupositsiooni 

konkurentide eest 

ja täiendab oma 

tooteid 

pigistab („milks“) 

viimaseid 

kasumeid toodetest 

Konkurents nõuab suurema ja 

tugevama 

turupositsiooni 

saavutamist 

suurem ja 

tugevaim 

turupositsioon on 

saavutatud ning 

seda kasvatatakse 

veelgi 

kehtestatakse oma 

turupositsioon 

konkurentide seas 

mõned 

konkurendid 

lahkuvad juba 

varakult turult 

Toode tutvustatakse 

erinevaid 
tootemudeleid ja 

variatsioone 

toote täiendus tootehinna 

vähendamine 

tootemudelid ja 

variatsioonid, mis 
pole liialt 

kasumlikud 

eemaldatakse 

tootmisest/müügist 
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Hind agressiivne 

hinnapoliitika 

(vähenev), et 

kasvatada müüki 

hinnapoliitika 

ümber-

kujundamine 

kaitsev 

hinnapoliitika 

hinna muutust 

väga ei toimu, 

kasumi 

vähenemine 

Promotsiooni 

eesmärk 

toote teadlikkuse 

ja eelistuste 

kasvatamine 

tarbijagrupi 

suurendamine 

lojaalsete klientide 

saavutamine 

järk-järgult 

promotsiooni 

vähendamine 

Jaotuse eesmärk kasutatakse 

kõikvõimalike 

jaotuskanaleid 

välja on kujunenud 

parimad 

jaotuskanalid ja 

neid kasutatakse 

üha rohkem 

välja on kujunenud 

parimad 

jaotuskanalid ja 

neid kasutatakse 

üha rohkem 

kasutatakse 

kindlaid 

jaotuskanaleid, 

mis ei ole kallid 

Sharma (2013) on lisanud, et selleks, et tagada toote edu tema elutsükli faasides (juurustfaas 

kuni langusfaas) peab turundusjuht kinni pidama kolmest põhitõest: 

1) mõistma kuidas toote turundus toimib: turundaja peab tundma toodet, turgu, 

tarbijaid ja konkurente. Vaid nii saavutatakse edu. Ta peab olema võimeline juhtima 

tootetsüklit sama hästi kui toote turundamist. Samuti peab tagama ülalmainitud 

eesmärkide täitmise toote elutsükli erinevates faasides; 

2) tagama toote/turu tasakaalu: toote turundaja peab tundma müüdavat ja 

turundatavat toodet täielikult ning tundma ka tarbijat/turgu ja nende vajadusi, et teha 

õigeid otsuseid toote elutsükli erinevates faasides. Selleks, et tagada toote edukus 

turul, peab suutma turundaja tasakaalustama tarbija vajadused ettevõtte võimetega ja 

võimalustega. Samuti peab ta ühendama toote eesmärgid ettevõtte omadega. Toote 

edukus sõltub sellest, millises toote elutsükli faasis toode parasjagu on. Seetõttu peab 

turundaja ettevõtte strateegia ühendama toote strateegiaga ja toote elutsükli faasiga, 

milles toode parasjagu asub. 

3) tegelema toote turundamisega järjepidevalt ja tõsiselt: toote turundamist ei tohiks 

võtta kui poolekohaga tööd, vaid pidevalt peab tegelema monitooringuga ja 

analüüsiga.  

Kokkuvõtvalt võib öelda, et uue toote edukus sõltub suuresti turundajast, sest turundaja peab 

tundma nii turgu, tarbijat kui ka konkurente läbi ja lõhki. Vaid nii on võimalik teha õigeid 

otsuseid, kasutada õigeid strateegiaid ja tagada seeläbi ka ettevõtte edukus ja kasumlikkus. 

Toote elutsükli erinevad faasid ei erine vaid oma nimetuse poolest, vaid ka strateegiate 

poolest, mis on toote elutsükli erinevates faasides erinevad. Ettevõtted peavad leidma need 

õiged strateegiad toodete turundamiseks toote erinevates elutsükli faasides, mis on 

kooskõlas ka ettevõtte võimaluste ja tugevustega. Järjepidevalt tuleb tegeleda 

monitooringuga kui ka oma tegevuse analüüsiga, et õppida oma vigadest ja teinekord teha 

paremini. 
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2. MÄERAND GRUPP OÜ TURUNDUSSTRATEEGIA 

KOOSKÕLAS TOOTE ELUTSÜKLIGA 

2.1. Materjal ja metoodika 

Käesolev magistritöö on suunatud ettevõtte Mäerand Grupp OÜ turundusstrateegia 

loomisele, mis oleks kooskõlas toote elutsükliga. Turundusstrateegia loomisel lähtutakse 

toote elutsükli teooriast ning erinevatest strateegiatest, mida võiks erinevates toote elutsükli 

faasides kasutada. Magistritöö uurimisprobleemiks on see, et kuna turul on juba palju 

tarbijatele tuttavaid tooteid, siis on ettevõtetel uute toodete turule toomine ja õige tee 

tarbijateni leidmine keeruline. Magistritöö eesmärgiks on välja selgitada milliseid 

turundusstrateegiad tuleks uute toodete turundamisel kasutada toote elutsükli erinevates 

faasides ning milliseid neist on kasutanud, kasutab ja oleks mõistlik kasutada ettevõttes 

Mäerand Grupp OÜ.  

Eesmärgi täitmiseks püstitas töö autor järgmised uurimisülesanded: 

1) kaardistada erinevad turundusstrateegiad toote erinevates elutsükli faasides olevate 

toodete turundamiseks; 

2) selgitada välja milliseid strateegiaid on seni kasutanud puidust tarbe- ja 

dekoratiivtooteid tootev ettevõte Mäerand Grupp OÜ ja milliseid soovivad kasutada; 

3) teha ettepanekud ettevõttele Mäerand Grupp OÜ milliseid turundamise võimalusi 

võiks antud ettevõte oma edaspidises turundustegevuses kasutada ja mida pigem 

mitte. 

Käesoleva magistritöö autor on võtnud ettevõtte Mäerand Grupp OÜ uurimusobjektiks, sest 

on ise antud ettevõtte töötaja ning vastutab suuresti müügitulemuste eest. Samuti annab see 

hea võimaluse katsetada praktikas juba eelnevalt uuritud teoreetilisi käsitlusi ning seeläbi ka 

kaasa aidata ettevõtte kui ka müügikäibe kasvule. Mäerand Grupp OÜ puhul on tegemist 

ettevõttega, mis tegutseb hetkel veel vaid Eesti turul, kuid toodete turundamiseks konkreetset 

strateegilist turundusplaani pole loodud, vaid on tegutsetud lähtuvalt ettevõtte võimalustest 

ja ka olemasolevatest vahenditest. Töö autor loodab käesoleva magistritööga anda soovitusi 

ettevõtte strateegia loomiseks, et tagada antud ettevõtte kasv ja ka müügikäibe suurenemine. 

Antud ettevõttel on turundusstrateegia loomine vajalik, sest ettevõte on saanud Ettevõtluse 

Arendamise Sihtasutuselt (EAS) starditoetust ning seetõttu on vajalik tagada ettevõtte 

jätkusuutlik areng ja müügikäibe kasv, et täita Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) 
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poolt kehtestatud starditoetuse nõuded ja projekti oodatavad tulemused. Töö autor on 

arvamusel, et antud ettevõte suudab antud nõudeid ja projekti oodatavaid tulemusi saavutada 

korraliku ja konkreetse turundusstrateegia abiga, mis hoiab ettevõtte õigel teel ning tagab 

kindlasti ka ettevõtte jätkusuutliku arengu.   

Tegemist on juhtumiuuringuga (case study), kus eelnevalt väljatoodud uurimisülesannete 

lahendamiseks ning uuringu teostamiseks viidi läbi ettevõtte tegev- ja tootmisjuhiga 

intervjuu. Juhtimisuuringuga uuritakse sügavuti üht või mitut indiviidi, programmi, 

sündmust, tegevust või protsessi. Juhtumid on piiritletud aja ja tegevustega. Uurija kogub 

teatud aja jooksul üksikasjalikku informatsiooni, kasutades mitmesuguseid 

andmekogumismeetodeid. (Cresswell, 2009: 227 cit Õunpuu, 2014: 59) 

Käesoleva magistritöö raames koguti andmeid struktureerimata intervjuu abil ning tegu on 

esmaste andmetega. Intervjueerijaks oli töö autor ning intervjueeritav oli ettevõtte Mäerand 

Grupp OÜ tegev- ja tootmisjuht Ott Mäerand. Õunapuu (2014) järgi on vastupidi rangele ja 

konkreetsele struktureeritud intervjuule struktureerimata intervjuu osapoolte vaba ja 

sundimatu vestlus, mida on nimetatud ka informatiivseks ja avatud või süvaintervjuuks. Ta 

on lisanud, et ainsad intervjuu suunajad on töö teema ja eesmärk ning et struktureerimata 

intervjuu võimaldab intervjueerijale suure vabaduse tõstatada uusi teemasid, täpsustada 

intervjueeritava mõtteid-vaateid ja küsimusi ümber sõnastada. Käesoleva magistritöö 

raames läbi viidud intervjuu viidi läbi 3.aprill 2017 ettevõtte tootmishoones ning intervjuu 

salvestati diktofoniga ja transkribeeriti osaliselt ehk ei kirjutatud sõnasõnaliselt kõiki sõnu 

üles, vaid kasutati kirjutati üles vaid oluline info. Transkribeeritud intervjuu on saadaval Lisa 

3’s. Intervjuu küsimused aga on välja toodud käesoleva magistritöö Lisas 2. Intervjuu 

analüüsimiseks kasutatakse induktiivse sisuanalüüsi meetodit, mille puhul on vaatluse all 

üksikelemendid ja millelt liigutakse edasi suurema pildi ehk üldistusteni (Õunpuu, 2014: 

47). Teisesed andmed moodustavad ettevõtte koduleht, majandusaastaaruanne ja ka ettevõtte 

äriplaanist saadud informatsioon. Vihalem (2001:65-67) järgi on teisesed andmed eelnevalt 

kellegi teise poolt juba kogutud ja neid andmeid on võimalik kasutada uuritava probleemi 

lahendamisel ning ka esmase uuringu ettevalmistamisel. 

Uurimistöö läbiviimise protsess oli järgmine: 

1) töö teoreetiline analüüs; 

2) juhtumiuuringu algus; 

3) teiseste andmete analüüs; 
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4) intervjuu ettevõtte tegev- ja tootmisjuhiga; 

5) tulemused; 

6) ettepanekud ja järeldused. 

 

Uurimistöö läbiviimise etapid ja nende kirjeldus on kujutatud alljärgneval joonisel 4.  

 
Joonis 4. Uurimistöö läbiviimise etapid ja nende kirjeldus 

Esimeses faasis tutvuti uuritava probleemi teoreetilise käsitlusega ning loodi selge 

teoreetiline taust uuringu läbiviimiseks erinevate kirjandusallikate baasil. Järgmisena valiti 

välja ettevõte, mis osales juhtumiuuringus. Valituks osutus ettevõtte Mäerand Grupp OÜ 

ning selle valiku põhjendus on põhjendatud eelnevalt. Andmete analüüs algas teiseste 

allikate analüüsist, mis hõlmas endas ettevõtte Mäerand Grupp OÜ äriplaani, kodulehte ning 

ka majandusaastaaruannet. Uurimistöö neljandas etapis viidi läbi intervjuu ettevõtte tegev- 

ja tootmisjuhi Ott Mäerand’ga ning sellele järgnes intervjuu sisuanalüüs. Uurimistöö 

viiendas etapis toimus andmete tõlgendamine ja tulemuste esitamine. Töö lõpufaasis loodi 

uuringu tulemuste alusel järeldused ning autor andis omapoolsed ettepanekuid seoses 

uuritava probleemiga.  

2.2. Mäerand Grupp OÜ üldiseloomustus, pakutavad tooted ja 

teenused 

Ettevõte Mäerand Grupp OÜ on asutatud 17.detsembril 2015 Kääpa külas, Jõgevamaal. 

Ettevõte on asutatud kahe noore inimese poolt, kes on ka ettevõtte ainsad töötajad. Ettevõttes 
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ANALÜÜS
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raamistiku loomine

JUHTUMI-
UURINGU ALGUS

ettevõtte Mäerand 
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ettevõtte kodulehe 
ja muude 
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uuringutulemustest 
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loomine, 
autoripoolsed 
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on kaks töötajat- tootmis- ja tegevjuht ning müügi- ja turundusjuht. Ettevõtte juhatusse 

kuulub hetkel vaid üks ettevõtte asutajatest- Ott Mäerand. Antud ettevõtte põhitegevusalaks 

on puidust tarbe- ja dekoratiivtoodete tootmine, kus põhitoodangu moodustavad puidust 

hoiu- ja tarbekastid. Antud tooted on viimistletud selliselt, et neil oleks rustikaalne välimus 

ning kastidele on peale kantud positiivsed ja motiveerivad sõnumid ning ka pildid (Ettevõtte 

Mäerand Grupp OÜ äriplaan, 2015). Ettevõtte põhitoodang on kujutatud joonisel 5. 

 
Joonis 5. Mäerand Grupp OÜ põhitoodang- puidust hoiu- ja tarbekastid (Mäerand Grupp, 2017) 

Lisaks puidust hoiu- ja tarbekastidele toodab ettevõte ka muid tarbe- ja dekoratiivtooteid, 

nagu näiteks tammest lõikelaudu, millele lisavad lisandväärtust peale graveeritud sõnumid 

ja pildid. Samuti on valmistanud ettevõte ka eritellimustena näiteks puidust riiuleid, aiatoole, 

taime- ja lillekaste, suunaviitasid, silte, lasergraveeringuga puidust telefonikorpused ja muid 

puidust tooteid. Ettevõtte asutaja arvates on ettevõtte töötajad võimelised tootma 

kõikvõimalikke puidust tarbe- ja dekoratiivtooteid, kuid tõdeb, et siiski on tulnud ette 

olukordi, kus on pidanud tellimuse ära ütlema ajapuuduse tõttu. Mäerand Grupp OÜ 

tammest lõikelaud graveeringuga on kujutatud alljärgneval joonisel 6. 
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Joonis 6. Mäerand Grupp OÜ tammest lõikelaud graveeringuga (Mäerand Grupp, 2017) 

 

Ettevõte pakub ka teenuseid. Teenusteks on lintsaeraamiga palgist saematerjali lõikamine 

ning lintsaekaatri lintide räsamis- ja teritusteenus. Lintsaeraamiga palgist saematerjali 

lõikamise hind on kliendiga kokkuleppel, lintide räsamis- ja teritusteenuse hinnakiri on 

järgmine:  

• kuni 180 hambaga lint (laiusega kuni 50mm) 3,5€ + KM 20%; 

• kuni 225 hambaga lint (laiusega kuni 50mm) 4€ + KM 20%; 

• teised mõõdud kokkuleppel. (Mäerand Grupp OÜ, 2017) 

Ettevõte tegutseb ja toodab oma tooteid Kääpa külas asuvas nõukogudeaegses kaarhallis, 

mida on aegsasti korrastatud ja renoveeritud tootmistegevuse jaoks kõlblikuks. Ettevõtte 

põhitegevuse alustamiseks taotles ettevõte Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt (EAS) 

starditoetust. Taotlus sai positiivse vastuse ning ettevõttele anti starditoetust 15 000,00 eurot, 

sellele lisandus vähemalt 20% ettevõtja omafinantseeringut. Antud toetuse abil soetas 

ettevõte tootmiseks ja tegevuse alustamiseks vajalikud seadmed, kaeti mõningased 

turunduskulud kui ka kolme kuu personalikulud 80% ulatuses. Turunduskuludeks olid 
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näiteks ettevõtte visuaalse identiteedi (logo, bränd) loomine, kodulehekülje ja roll-up stendi 

kujundus. (Mäerand Grupp OÜ, 2017) 

Ettevõtte poolt pakutavad tooted on toodetud ja viimistletud loodussõbralikult ning ka 

loodussõbralike vahenditega. Ettevõtte müügil olevad kastid on erinevate mõõtmetega, kuid 

stiililt samasugused. Stiiliks on rustikaalne välimus, mille saab loodusliku pruuni 

puiduvahaga ning millele on kantud eritehnikas mõlemale kasti küljele positiivne 

sõnum/tekst ja pilt. Ettevõte valmistab kaste ka eritellimusena teistes toonides. Näiteks 

valmistatakse ka valge puidupeitsiga kaste ning eritellimustena on tellitud ka kliendi poolt 

valitud värvitoonides kaste. Kaste valmistatakse täispuidust ning puuliigiks on okaspuu. 

Lehtpuust ehk tammest valmistatakse vaid lõikelaudasid. Alljärgnevas tabelis 8 on töö autor 

välja toonud ettevõtte Mäerand Grupp OÜ poolt pakutavad enimmüüdavad tooted, nende 

kirjelduse ning hinna. Antud tabel on koostatud ettevõtte kodulehel oleva ja ettevõtte tegev- 

ja tootmisjuhilt saadud informatsiooni põhjal. 

Tabel 8. Ettevõtte enimmüüdavad tooted, nende kirjeldus ning hind 

Enimmüüdava toote 

nimetus ja pilt tootest 

Toote kirjeldus Hind 

(€) 

Maitseainekast 

 

mõõtmed: 25*14,5*8cm; viimistlusvahend: looduslik 

tume puiduvaha;  peale kantud ühele poolele 

positiivne sõnum/tekst ning teisele poole pilt 

10,00 

Maitseainekast 

 

mõõtmed: 35*14,5*8cm; viimistlusvahend: looduslik 

tume puiduvaha;  peale kantud ühele poolele 
positiivne sõnum/tekst ning teisele poole pilt 

13,00 

 

Maitseainekast 

 

mõõtmed: 40*14,5*8cm; viimistlusvahend: looduslik 
tume puiduvaha;  peale kantud ühele poolele 

positiivne sõnum/tekst ning teisele poole pilt 

15,00 
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Maitseainekast 

 

mõõtmed: 45*14,5*8cm; viimistlusvahend: looduslik 

tume puiduvaha;  peale kantud ühele poolele 

positiivne sõnum/tekst ning teisele poole pilt 

17,00 

Hoiukast „Nipiraamat“ 

 

mõõtmed: 25*17,5*14cm; viimistlusvahend: valge 
puidupeits; kasti ühel küljel tekst: „Kui vajad nippi, 

haara Nipiraamat!“; kasti valmistatakse ka loodusliku 

tumepruuni puiduvahaga 

15,00 

Hoiukast kaanega 

 

viimistlusvahend: Tikkurila vedel puiduvaha 

Nostalgia Wood Wax, värvitoon Raisin; kasti 
mõõtmed: 32*23*11cm; kastile kantakse peale kliendi 

poolt soovitud lause ning vastava temaatikaga pilt 

28,50 

Tammest lõikelaud 

lasergraveeringuga 

 

 

viimistlusvahend: looduslik linaõli; lasergraveeritud 

tekst/pilt; mõõtmed: sõltuvalt kliendi eritellimusele 

või Mäerand Grupi lõikelaudade standardmõõtmed: 

2*20*30cm; 2*30*30cm; 2*30*40cm; 2*40*40cm 
 

20,00-

60,00 

Ettevõtte sai asutatud küll 17.detsember 2015, kuid tegelikult alustati tootmistegevusega 

alles aprillis 2016, kui soetati omafinantseeringu ja osaliselt laekunud toetusraha eest mõned 

ettevõtte põhivarad- tootmiseks vajalikud seadmed ja masinad. Kuna kõiki vajalikke 

seadmeid ja masinaid ei olnud võimalik ettevõttel ebapiisavate rahaliste ressursside tõttu 

välja osta, siis müügitegevusega alustati alles juunis 2016. Selleks ajaks oli ettevõttele 

laekunud kogu toetuseraha ning ettevõttel oli võimalik välja osta kõik vajalikud seadmed 
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ning need ka töökorda tootmishoones seada. Hoolimata sellest on ettevõtte enimmüüdavate 

toodete müügikäive perioodil juuni 2016 - aprill 2017 on ligi  

13 500,00 eurot (täpsemalt 13 339,14 eurot).  

Alljärgneval joonisel  7 on välja toodud ettevõtte enimmüüdavate toodete müügikäibe 

muutus perioodil juuni 2016 - aprill 2017.  

 
Joonis 7. Mäerand Grupp OÜ enimmüüdavate toodete müügikäive perioodil juuni 2016-aprill 2017 (Mäerand 

Grupp OÜ raamatupidamine) 

Jooniselt 7 on selgelt näha, kuidas ettevõtte enimmüüdavate toodete müügikäive on 

muutunud perioodil juuni 2016 - aprill 2017. Müügitegevust alustati juunis 2016 ning madal 

müügikäive on põhjendatud sellega, et ettevõte kui ka pakutavad tooted ei olnud nende 

potentsiaalsetele klientidele tuntavad ning alustati alles turundustegevusega. Küll aga 

septembrikuu müügikäive oli juba tõusnud juunikuu müügikäibest märgatavalt 265,00 eurolt 

1 106,24 euroni. Ettevõtte asutaja põhjendas antud olukorda sellega, et septembris 2016 

ilmus artikkel ettevõttest ja toodetavatest toodetest kohalikus ajalehes Vooremaa ning antud 

kuus toimus ka Palamusel Paunvere laat, kus ettevõte osales, aktiivselt müügitööga tegeles, 

oma potentsiaalsete klientidega vahetult suhtles ning ka kontakte jagas. Ettevõte sai ajalehe 

artikli kui ka laadal osalemisega rohkem tuntumaks ning seetõttu ka suurenes tellimuste arv 
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ja müügikäive. Oktoobris 2016 aga jätkas müügikäive tõusu ning detsember 2016 saavutati 

enimmüüdavate toodete kõrgeim müügikäive- 2 598,65 eurot. Tegev-ja tootmisjuht 

põhjendas seda, et enne jõule alustati erinevate kingituste jms tellimisega ning ettevõttel 

õnnestus saada ka juurde koostööpartner Juulamõis OÜ, kes tellis ettevõttelt üle suurtes 

kogustes hoiukaste, mida kasutati ärikingituste pakendina. Peale detsembrit 2016 on olnud 

müügikäive langustrendis jaanuarini 2017. Perioodil jaanuar-veebruar on paratamatult 

ettevõtete müügikäive madal, sest peale pühasid ja aastavahetust on tarbimine tarbijate poolt 

minimaalne (Tarbijakaitseamet, 2017). Veebruaris 2017 hakkas müügikäive taas tõusma 

ning aprillis 2017 oli müügikäive 1 905,78 eurot. Veebruarikuu 2017 müügikäibe kasvule 

aitasid kaasa Nipiraamatus ja ka Tartu Postimehes avaldatud artiklid ettevõttes töötavate 

inimeste, tegevuse ja toodete kohta. Tartu Postimehe artikkel sai tähelepanu ka ETV 

hommikusaate Terevisiooni poolt, kus hommikuses saates saatejuhid koos külalistega 

arutasid „tänaste“ ajalehtede ning silma hakkas ka Mäerand Grupp OÜ kohta käiv artikkel.  

Ettevõtte projekti „Mäerand Grupp OÜ starditoetus” eesmärgiks oli käivitada Mäerand 

Grupp OÜ äritegevus selliselt, et äriplaanis kirjeldatud eesmärgid ning soovitud tulemused 

on saavutatud hiljemalt kolmanda tegevusaasta lõpuks. Antud projekti tulemusteks peavad 

olema järgmised tulemused:  

1) ettevõttes on vähemalt 2 töökohta; 

2) ettevõtte müügitulu on kasvanud vähemalt 20% aastas 

3) ettevõte on jõudnud projekti lõpuks 80 000€’se müügituluni. 

 

Ettevõte on senini suutnud täita juba esimese tulemuse- loonud kaks töökohta. Selleks, et 

aga ettevõte antud projekti üldeesmärgi ja kaks viimast tulemust täita suudaks tuleb koostada 

ettevõttele konkreetne ja korralik turundusstrateegia, mis antud magistritöö tulemusel 

luuakse. 

2.3. Ettevõtte senine turundusstrateegia 

Selleks, et saada ülevaade ettevõttes seni kasutusel olevast turundusstrateegiast, viidi läbi 

intervjuu ettevõtte tegev- ja tootmisjuhiga. Intervjuu läbiviimine oli vajalik hindamaks 

hetkeolukorda ettevõttes. Intervjuu küsimused on koostatud autori poolt ja välja toodud 

Lisas 2. Küsimustik koosneb seitsmest avatud küsimusest. Antud magistritöö peatükis 

tuuakse välja intervjuu vastuste sisuanalüüs ning ülevaade ettevõtte Mäerand Grupp OÜ 
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hetkel kasutatavast strateegiast, et eristuda konkurentidest, samuti ka hinnakujundusest, 

ettevõtte plaanitavad tootearendused ning ka kuidas tõsta kvaliteeti. 

Ettevõtte äriplaani kohaselt on ettevõtte visioon, missioon ning eesmärgid järgmised: 

• visioon: Ettevõtte visiooniks on olla aastaks 2021 Eesti tuntuim hoiukastide 

tootmisega tegelev ettevõte, kelle valmistatud tooted on hinnatud eelkõige Eesti 

kodudes ja ka ettevõtjate poolt.  

• missioon: Ettevõtte missiooniks on pakkuda tööd oma ala spetsialistidele ning toota 

kõrgkvaliteedilist toodangut, mis pakub rahulolu tänapäeva nõudlikule kliendile, kes 

soovib kaunistada oma kodu stiilsete puittoodetega või pakkuda joogitootjatele 

tugevaid omanäolisi puidust pakendeid.  

• eesmärgid:   

1) Ettevõtte eesmärgiks on luua kaks töökohta ning alates 2017.aasta algusest 

maksta töötajatele vähemalt 703,50€/kuus brutopalka.  

2) Ettevõtte eesmärgiks on kasvatada igas majandusaastas müügitulu vähemalt 

20%, jõudes vähemalt 80 000 eurose müügituluni kolmanda majandusaasta 

lõpuks.  

3) Ettevõtte eesmärgiks on ehitada ettevõtte tootmishoone lõplikult valmis.  

4) Ettevõtte eesmärgiks on toota oma tooteid kasumlikult ning teenida kasumit.  

5) Ettevõtte eesmärgiks on jõuda oma toodetega välisturule kolmanda 

tegevusaasta jooksul.   

6) Ettevõtte eesmärgiks on välja arendada oma bränd ning ettevõtte sümboolika.  

7) Ettevõtte eesmärgiks on arendada ettevõtlust ning luua töökohti 

maapiirkonnas, et just noored perekonnad saaksid maale elama tulla.   

8) Ettevõtte eesmärgiks on pakkuda oma klientidele suurepärast 

klienditeenindust koos kvaliteetse toodanguga. (Ettevõtte Mäerand Grupp 

OÜ äriplaan, 2015) 

Ettevõtte tegev- ja turundusjuht on ettevõtte äriplaanis välja toonud ettevõtte sihtgrupid, 

kellele tooteid müüa. Ettevõtte potentsiaalseteks klientideks peetakse inimesi, kes hindavad 

Eesti käsitööd ja on nõus maksma selle eest õiglast hinda. Samuti ka inimesed, kes peavad 

lugu looduslikust ja kvaliteetsest materjalist, milleks on puit.  Ettevõtte Facebook’i fännilehe 

statistika (insights) järgi võib pidada ettevõtte potentsiaalseks kliendist 25-34.aastast naist, 

kes elab Eestis, Tallinnas. Seda kinnitab ettevõtte tegev-ja tootmisjuht ning ta lisas, et nad 

on varasemas kliendiuuringus välja selgitanud, et 80% nende klientidest on naised ning 34% 

klientidest vanuses 25-34.eluaastat. Lisaks selle on ligi 50% neist lapsevanemad ning nende 

sissetulek jääb vahemikku 1 000-2 000 eurot.  

Ettevõtte tegev- ja tootmisjuht on välja toonud ettevõtte äriplaanis kolm sihtrühma, kellele 

nad suunavad oma müügi- ja turundustegevuse ning kelle vajadustest lähtuvalt tegelevad 

igapäevaselt tootearendusega. Ettevõtte sihtrühmadeks peetakse:  
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1) inimesi, kes soovivad oma koju luua vintage, skandinaavialikku või hoopis 

maahõngulist (rustic) interjööri, mida aitab saavutada ettevõtte poolt toodetavad 

dekoratiivsed puidust hoiukastid. Hoiukastide viimistlemisel kasutatakse erinevaid 

tehnikaid, mis lõpptulemusena jätavad kastile vintage, skandinaavialiku või 

maahõngulise (rustic) välimuse. Antud sihtrühmani jõudmiseks kasutab ettevõte 

järgmisi kanaleid: vintage-stiilis sisustuskauba müüjad Eestis (näiteks Kodusalong, 

Mööblisahver sisustuspood jne), Facebook, Instagram, ettevõtte e-pood;   

2) erinevad ettevõtjad, kes tegelevad näiteks koduveini, –õlle/siidri või muu joogi 

tootmisega ning vajavad pudelite hoiustamiseks või transportimiseks kvaliteetsest 

materjalist kaste, mis kestaksid ega laguneks vastavalt ilmastikuoludele (näiteks 

pappkastid vihmavee kokkupuutel lagunevad kiiresti ning muutuvad otstarbetuks). 

Ettevõte pakub erinevaid lahendusi konkreetsetele ettevõtetele (näiteks kastidele 

ettevõtte logo print/lasergraveerimine, ettevõtjale sobiva mõõtmetega kasti 

valmistamine jne). Antud sihtrühmani jõudmiseks kasutab ettevõte järgmisi 

kanaleid: isiklik müük otse ettevõtjatele (erinevate esitluste tegemine ettevõtjatele, 

pakkumiste tegemine jne), ettevõtte koduleht (kodulehele vastav info ettevõtjatele 

mõeldud võimalustest), erinevad messid (toodete tutvustamine potentsiaalsetele 

klientidele);   

3) inimesi, kes soovivad külla minnes kaasa võtta oma märjukese või viia külakostiks 

märjukest (ettevõttel on selle puhul toodetud 6- pudelile mõeldud kaasaskantav 

sangaga kast, mida on võimalik lihtsasti kaasa võtta ja ei pea kartma, et vihmase ilma 

korral kasti põhi alt ära kaoks või pudelid maha kukkudes puruneksid; lisaks on kastil 

olemas ka pudelikorgiavaja, mis teeb pudelikorgi avamise lihtsaks ning mugavaks). 

Antud sihtrühmani jõudmiseks kasutatakse järgmisi kanaleid: ettevõtte koduleht, 

Facebook, Instagram, erinevad kauplused, kus müüakse näiteks kingitusi (näiteks 

Kingituse Kiirabi), erinevad kauplused, kus müüakse käsitööd (www.puidune.ee 

jne), erinevad kauplused, kus müüakse käsitöö koduõlut või –siidrit 

(Aparaadikeskus) jne. 

Ettevõtte tegev- ja tootmisjuhi sõnul on aga hetkel rohkem rõhku pandud esimese ja 

viimasele sihtrühmadele. Ettevõtte tooteid on ostnud ka ettevõtted, kuid mitte niivõrd palju 

kui ettevõtte tegev- ja tootmisjuht oli algselt äriplaanis prognoosinud. Ta lisas, et kindlasti 

tuleb suunata oma turundustegevus ka antud sihtrühmale. Nimelt plaanib ettevõte aasta lõpus 

välja tulla uue tootega, mis on suunatud just ettevõtetele.  

Ettevõtte müügi- ja turunduskanalid on ettevõtte äriplaanis kirjeldatud järgmiselt: koduleht 

e-poega, Facebook, erinevad ehitus-ja sisustuskauplused, laadad, messid, ettevõtte 

tootmishoones asuv kontor/müügisaal, tootekataloogid ettevõtte toodetest, 

otsingumootoritele optimeerimine ehk SEO, ajalehed, erinevad e-poed, kes müüvad käsitöö 

tooteid kui ka näiteks Instagram (Ettevõtte Mäerand Grupp OÜ äriplaan, 2015). Ettevõte on 

nüüdseks tegutsenud rohkem kui aasta ning peamisteks turunduskanaliteks on välja 

kujunenud ettevõtte koduleht (www.maerand.com), sotsiaalmeediakanalid Facebook ja 

Instagram ning kasutatakse ka teisi turunduskanaleid nagu näiteks ajalehed (nii kohalikud 
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ka üleriigilised päevalehed), ajakirjad, Google, ettevõtte blogi, erinevad üritused ja laadad 

(näiteks Kääpa ja Elistvere kohvikutepäev, Paunvere laat) ja ka televisioon. Võib öelda, et 

ettevõte on alustanud oma müügi- ja turundustegevusega õigesti, sest kasutatud on erinevaid 

turundus- ja jaotuskanaleid toote elutsükli esimeses faasis nagu Sharma (2013) on 

soovitanud. Jaotuskanaliteks kasutab ettevõtte edasimüüjad, näiteks sisustuskaupu müüvad 

ettevõtted (e-pood seinastseina.ee, Strössel sisustuskauplus jne) kui ka Jõgevamaa käsitööd 

müüv Kuremaa Käsitöökaubamaja. (Mäerand Grupp OÜ, 2017) 

Ettevõte jälgib turul tegutsevaid konkurente ning mõtleb igapäevaselt, kuidas oma 

konkurentidest eristuda. Ettevõtte äriplaanis on välja toodud ka konkurentide analüüs, kus 

on välja toodud 10 erinevat konkurenti. Kuna ettevõte ei soovi avaldada kõikide 

konkurentide nimesid ja muid olulisi andmeid, tähistab töö autor ettevõtte konkurendid 

tähisega „X“. Tänasel päeval peab ettevõte oma peamiseks konkurendiks ettevõtet X, kes 

pakub Eestis sarnast toodangut kui Mäerand Grupp OÜ. Üldjuhul peab ettevõte oma 

konkurentideks ettevõtteid, kes tegelevad puitkastide või ka lõikelaudade tootmisega.  

Ettevõte on oma äriplaanis välja toonud järgmise: selleks, et riske maandada ning 

konkurentsis püsida, on alustatud läbirääkimisi erinevate ettevõtetega, kellega koostöö aitab 

saavutada ettevõtte eesmärgid. Lisaks sellele on ettevõttel plaan tulevikus täiendada oma 

tootevalikut erinevate toodete näol, seda selleks et pakkuda oma klientidele mitmekesist 

valikut ja võimalust leida just see õige toode sõltuvalt vajadusele. Nii on võimalik püsida 

konkurentsis ning leida ka rohkem kliente, kes ostaksid ettevõtte toodangut. Samuti on 

võimalik „mängida“ ka toodete hinnaga, näiteks teha erinevaid kampaaniad, soodustusi, 

pakkumisi jne (Ettevõtte Mäerand Grupp OÜ äriplaan, 2015). Oluline on unustada 

konkureerimine ja keskenduda koostööle teiste ettevõtetega (Ohvril, 2012: 75).   

Ettevõtte tegev- ja tootmisjuht lisas, et peale esimest aastat tegutsedes antud turul on ta 

täheldanud, et üha enam kogub populaarsust erinevate blogijate kaasamine turundusesse. 

Seetõttu planeerib ettevõte oma toodete turundamisel kasutada Eesti tuntumate blogijate 

teenuseid, et jõuda suurema hulga inimesteni. Näiteks Mallukas, Marimell, Miramii jne. 

Blogiturundus on mõjuvõimsaim ja odavam turundusviis, mis eeldab teemakohase 

väärtusliku sisu loomist ja levitamist oma sihtgrupi seas. Lisaks ettevõtted, kes peavad 

aktiivselt oma veebilehe kõrvalt ka oma äriblogi, saavad oma konkurentidest, kes ei pea 
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blogi, sadades ja tuhandetes kordades rohkem veebiliiklust kui veebilehed ilma blogita. 

(Collectiv, 2017) 

Ettevõtte tegev- ja tootmisjuhi sõnul tuleb olla pidevalt kursis konkurentide tegevuse ja 

nende poolt pakutavate hindadega. Ta lisas, et ta hoiab end kursis konkurentide poolt 

pakutavate toodetega selleks, et teada, mida uut klientidele pakutakse, milliste hindadega 

ning samuti ka milliseid kampaaniaid korraldatakse, et oma klientuuri suurendada. See aitab 

püsida ettevõttel konkurentidega ühel lainel ning tagada selle, et ei jääda konkurentidest n-

ö maha. Nii saab ettevõtte ka mõelda, kuidas konkurentidest eristuda. Kui konkurent pakub 

ühte toodet, siis ettevõttel on võimalik antud toodet pakkuda teisiti või teiste omadustega. 

Samuti hoiab ettevõte silma peal konkurentidel, sest on varasemalt on juhtunud, et Mäerand 

Grupp OÜ toodete sõnumeid ja ka kohati stiili on kurjasti ära kasutatud. Selleks, et vältida 

ettevõtte autoriõiguste rikkumist, tegeleb ettevõtte tegev- ja tootmisjuht pidevalt 

monitooringuga. Ettevõtte tegev- ja tootmisjuhiga intervjuust selgus, et tema arvates on 

ettevõtte turupositsioon üsna hea, seda juba sellepärast, et Eestis ei tooda mitte ükski 

puitkastide tootja selliseid hoiukaste. Juba toodete välimusega eristub ettevõte 

konkurentidest ning on võimalik seda kasutada turueelisena ning oma tooteid müües sellele 

ka rõhuda. Ollakse juba seetõttu ainulaadsed ja teistest eristuvad oma toodete tõttu. 

Ettevõttel on tekkinud mitmeid koostööpartnereid, näiteks Ylicool, seinastseina.ee, 

Nipiraamat, Jahinaised, Juulamõis, Vestmint, Semiprint, Kodutunne, Happytex jne 

(Mäerand Grupp OÜ, 2017). Ettevõtte tegev- ja tootmisjuhi sõnul on antud ettevõtetega 

toimunud mitmesuguseid koostöövorme, nagu näiteks kohvik-lounge Ylicool’le on saanud 

ettevõte järjepidevalt valmistada erinevaid tooteid (leivakastikesed, serveerimisalused, 

arvekarbikesed jne). Vastutasuks on Ylicool reklaaminud ettevõtet läbi nende erinevate 

sotsiaalmeedia kanalite. Nipiraamatuga toimub koostöö näiteks järgmiselt: Nipiraamatu 

aastatellimuse tellijatele kingitakse Mäerand Grupi üks toodetest- Nipiraamatu hoiukast, kus 

Nipiraamatuid saab hoiustada (Ajakirjade Kirjastus, 2017) ning Nipiraamatul valmib peagi 

e-pood, kus üheks tooteks on komplekt Nipiraamatu tellimuse ja Mäerand Grupi 

Nipiraamatu hoiukastiga. Nipiraamat pakub lisaks ka reklaami läbi nende erinevate kanalite- 

sotsiaalmeedia, koduleht, ajakiri jne. E-poega seinastseina.ee on koostöö pikaajalisem. 

Antud e-pood on Mäerand Grupp OÜ toodete edasimüüja rollis, kus siis müüakse Mäerand 

Grupi tooteid nende e-poes. Hinnapoliitika on kokkuleppel selline, et mõlemad pooled 

müüvad kaupa sama hinnaga, et mõlemad suudaks konkureerida võrdselt. Lisaks on 
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pakkunud seinastseina.ee, et reklaamib Mäerand Gruppi ka oma sotsiaalmeedia vahendusel. 

Ettevõte Vestmint Pro OÜ (edaspidi Vestmint) pakub erinevaid teenuseid:  teostatakse 

erinevaid kujundus-, reklaami- ja trükitöid (Vestmint, 2017). Mäerand Grupile on antud 

ettevõte valmistanud erinevate turundusvahendite kujundusi ja ka trükki. Üldjuhul tegeleb 

antud kujunduste trükiga ettevõte Semiprint, kellega on samuti sõlmitud pikaajaline koostöö. 

Samuti on ettevõttel koostöö telesaatega Kodutunne, kus ettevõte valmistab aeg-ajalt 

Kodutundele hoiukaste, kuhu sisse Kodutunne hoiustab kingitustena Kodutunde sarja 

tooteid peredele, kellel parasjagu Kodutunne abis on. Samuti on Mäerand Grupp 

valimistanud lisaks hoiukastidele ka kortermaja postkastid, mida kasutati Aste alevikus 

asuva kortermaja trepikoja taastamisel Kodutunde poolt (Mäerand Grupp OÜ, 2017). Teiste 

ettevõtetega nagu Happytex ning ka MTÜ Jahinaised toimub koostöö sarnaselt teistega. 

Koostöö erinevate ettevõtetega on kasulik mõlemale poolele, sest nii turundatakse mõlemaid 

pooli ning nii Mäerand Grupi tegev- ja tootmisjuht kui ka nende koostööpartnerid on 

arvamusel, et ühine jõud viib edasi.  

Lisaks erinevatele koostöövormidele korraldab ettevõte ka mitmesuguseid üritusi. Näiteks 

võtab ettevõte osa iga-aastasest Kääpa kohvikutepäevast, kus üheks päevaks avab ettevõte 

oma tootmishoones kohviku, mida nimetatakse MG-kohvikuks. Läbi antud ürituse on 

võimalik tutvustada nii ettevõtet ennast kui ka tooteid. Kohapeal toimub ka toodete müük. 

Antud ürituse korraldamine on kasulik ettevõttele, sest on võimalik vahetult suhelda oma 

klientidega ning saada ka kohest tagasisidet toodete kohta. Samuti on võimalik antud 

üritusega kujundada ettevõtte mainet. Lisaks Kääpa kohvikutepäevale on osalenud ettevõte 

ka Elistvere Loomapargi kohvikutepäeval, kus lisaks kohviku avamisele oli avatud ka n-ö 

müüginurk, inimestel oli võimalik soetada sealt hoiukaste. Samuti on ettevõte osalenud ka 

Eesti Töötukassa poolt korraldatud Vooremaa töömessil, kus ettevõtte asutajad on noortele 

tutvustanud oma ettevõtjaks saamislugu ja ettevõtte loomislugu, kuidas on jõutud selleni, 

kus ettevõte hetkel on ning kuhu püüeldakse edasi (Töötukassa, 2017). Läbi antud ürituse 

on võimalik tutvustada ettevõtet potentsiaalsetele klientidele ning samuti aitab see kaasa ka 

ettevõtte maine kujundamisel.  

Ettevõtte hinnakujunduse eesmärgiks on ettevõtte äriplaani kohaselt müügikäibe suuruse 

suurendamine vähemalt 20% aastas. Selleks kasutab ettevõte näiteks pidevat kasumit toovat 

hinnakujundust ehk madalam juurdehindlust ja tugevat reklaami. Ettevõtte 

hinnastamispoliitika sõltub eelkõige sisendite maksumusest, kus lähtutakse põhimõttest, et 
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saadavad tulud kataks ära tehtavad kulutused. Ettevõte soovib hoida hinnad esialgu madalad 

ning seda selleks, et suurendada turuosa ning kasvatada oma klientuuri. Kui ettevõte on 

kindlustanud oma positsiooni turul ning saavutanud püstitatud müügieesmärgid, on plaan 

hakata hinda kujundama kasumieesmärgi saavutamiseks. Turundustöötaja eesmärgiks on 

väga põhjalik ja laiahaardeline müügitöö samal ajal kui tootmine käib.  

Ettevõtte tegev-ja tootmisjuhi sõnul on ettevõttel plaan täiustada oma tootevalikut pidevalt. 

Seda selleks, et tagada oma klientide vajaduste rahuldamine ja et klientidel oleks võimalus 

leida enda jaoks see kõige sobivaim toode. Ettevõtte tegev- ja tootmisjuhi sõnul täiustavad 

ja parendavad nad toodete kvaliteeti pidevalt. Selleks täiendavad end töötajad pidevalt läbi 

erinevate koolituste, samuti aitavad kvaliteeti parendada ka kvaliteetsed seadmed ja 

masinad, mis tagavad ettevõtte toodete ökonoomse tootmise, kus materjalikulu on 

minimaalne.  

Ettevõtte tegev- ja tootmisjuhi arvates on ettevõtte konkurentsieelisteks: 

• tooted erinevad välimuselt kui ka stiili poolest konkurentide toodetest; 

• tooted on kauakestvad ning vastupidavad, sest puit on tugev ning õige hooldusega 

on tagatud pikaajaline kestvus; 

• ettevõttel on olemas vajalikud seadmed ja masinad, mis tagavad ettevõtte toodangu 

kvaliteedi ning ka ökonoomse tootmise; 

• üldjuhul on tellimuste täitmise aeg kuni 3 tööpäeva, kui pole pikki tellimuste 

järjekordi; 

• ettevõttel on võimalik toota saematerjali puitkastide tootmiseks ise ega pea 

tootmiseks vajalikku saematerjali sisse ostma; 

• koostööpartnerite olemasolu; 

• personaalne lähenemine klientide soovidele- teostatakse ka eritellimusi; 

• ettevõttes töötavad kompetentsed töötajad, kes omavad vastavaid teadmisi ja oskusi 

ning täiustavad end pidevalt. 

Küll aga tõdeb ettevõtte tegev- ja tootmisjuht, et kui hoiukastid eristuvad konkurentidest, 

siis tammest lõikelauad koos lasergraveeringuga sarnanevad konkurentide omadega. Seega 

tuleb leida võimalusi, et antud toodetega ka eristuda konkurentidest. Ta lisas, et nad ei 

keskendu vaid uute klientide leidmisele, vaid olemasolevate soovitajateks muutmisele ehk 

soovivad tagada võimalikult kvaliteetse teeninduse lisaks toodete pakkumisele. Tema sõnul 

on suurem tõenäosus, et kvaliteetset teenindust kogenud klient soovitab nende ettevõtet ka 

oma tuttavatele ning parim reklaam ongi taoline reklaam, mis aitab kaasa lisaks müügikäibe 

suurenemisele ka ettevõtte maine kujundamisele. 
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Kokkuvõtvalt võib öelda, et ettevõttel puudub küll konkreetne ja kirjapandud turundus- või 

ka tegevusplaan, kuid siiski on ettevõttel selge siht ees ning teavad, kuhu kuidas jõuda 

soovivad. Nende eesmärgiks on saavutada kõik püstitatud eesmärgid ja tulemused, mis 

peavad neil olema täidetud kolmanda tegevusaasta lõpuks. Ettevõte on kasutanud mitmeid 

müügi- ja ka turunduskanaleid ning on välja kujunenud n-ö efektiivsed ja kasumlikud 

kanalid, mida kasutades on tagatud müügikäibe kasv. Saab öelda, et ettevõtte eesmärgiks on 

pakkuda kvaliteetset ning mitmekülgset tootevalikut, et tagada oma klientide rahulolu. 

Samuti on ettevõte mõelnud ka kvaliteetsele teenindusele, kus kogu tellimiseprotsess on 

klientide jaoks tehtud võimalikult mugavaks, arvestatakse kliendi soove ning ettevõte järgib 

kindlat stiili. Näiteks on tellimuste pakkimisel kasutatud rustikaalse välimuse saavutamiseks 

vastavaid pakkevahendeid, ka seetõttu eristub ettevõte oma konkurentidest. Pakkudes 

klientidele kvaliteetset toodangut ja ka kvaliteetset lisateenindust, suudab ettevõte olla 

atraktiivne võimalikult suurele hulgale oma potentsiaalsetest klientidest. 

2.4. Võimalikud muudatused senises strateegias ning autoripoolsed 

ettepanekud  

Tihti on ettevõtted valiku ees kas eristuda oma konkurentide poolest pigem hinna poolest 

või pakkudes oma klientidele eristuvat ja kvaliteetsemat toodet ja paremat klienditeenindust. 

Üldiselt peavad ettevõtted strateegia valikult arvestama kas kulueelise või 

diferentseerimisega ning neist ühe valima. Samas on alati võimalik ka kombineerida neid 

mõlemat ehk pakkuda eristuvat toodet lihtsalt parema hinnaga kui konkurendid, ehkki peab 

tõdema, et viimase puhul võivad kaasneda lisakulutused ettevõttele ning ettevõte tegevus ei 

pruugi olla kasumlik. Seetõttu tuleks autori sõnul jääda esialgu kindlaks ühele neist 

valikutest. 

Ettevõtte Mäerand Grupp OÜ jaoks on oluline pakkuda kliendile kvaliteetset eristuvat toodet 

mõistliku hinnaga, mis ei tähenda madalamat hinda konkurentide omast, vaid mis ei oleks 

liiga odav, et ettevõttele see kahjulikult mõjuks ega oleks liialt kallis klientidele, sest muidu 

ei oleks ka ostjaid. Kindlasti ei ole soovitatav pakkuda konkurentidega üks-ühele toodangut 

ja seda ka mitte natuke odavamalt või kallimalt seda müüa, vaid töö autor soovitab pakkuda 

ettevõttel Mäerand Grupp OÜ tooteid, mis eristuks konkurentide omast kasvõi siis toote 

omaduste ja variatsioonide kui ka hinna poolest. Näiteks lõikelaudade puhul kasutada 

viimistlusvahenditena vaid naturaalseid ja öko-märgistusega tooteid, mis tagaksid 
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klientidele ka usaldusväärsuse, et toode ei ole kahjulik ja on loodussõbralik. Konkurent X 

kasutab oma lõikelaudade viimistlusel tavalist toiduõli, kuid ettevõtte tegev- ja tootmisjuht 

ütles, et erinevate väljaannete kui ka uuringute järgi just tavalist toiduõli ei tohiks kasutada 

lõikelaudade õlitamisel. Seda sellepärast, et sõltumata kvaliteedist ja hinnast ajapikku ikkagi 

toiduõli räästub ja omandab halva lõhna (Mäerand Grupp OÜ, 2017). Kui ettevõtte toodang 

on sarnane konkurendi omaga, on töö autori arvates soovitatav välja tuua reklaamiga 

ettevõtte toodangu parimad omadused ja miks peaks tarbija just nende toodangut 

konkurentide omast eelistama. Samuti pakkuda ka kvaliteetset teenindust. Ettevõte on oma 

kodulehel välja toonud „Puidust lõikelaudade ABC“, kus on kirjas puidust lõikelaudade 

hoolduseks vajalikud nõuanded, kuidas lõikelaud säilitaks oma ilusa välimuse ning kestaks 

kauem kui paar kuud. Lisaks paneb ettevõte lõikelaudade tellijatele kaasa flaieri, kus on 

samuti kogu informatsioon lõikelaua hoolduse kohta. Töö autori arvates on see väga hea 

mõte, sest nii on tagatud kliendi rahulolu ja mõnes mõttes kaob ära ka ettevõtte vastutus 

hilisemate pretensioonide puhul. Klient saab ise hoolitseda selle eest, et tema tellitud 

lõikelaud oleks alati ilus ja kestaks kaua.   

Toodete ja teenuste hinnakujundusel soovitab töö autor kasutada kindlasti samasugust 

põhimõtet, mida seni kasutatud on. Seda selleks, et tagada ettevõtte kasumlikkus ning oleks 

tagatud ettevõtte müügikäibe 20% kasv igal aasta. Töö autori arvates võib raskeks osutuda 

aga hinna muutmine madalast kõrgemaks, sest sellega võib kaotada ka kliente. Töö autor 

soovitab esialgu jätta juba olemasolevad tooted sama hinnaga müüki ning uute toodete 

hinnakujunduses rakendada kasumieesmärgi saavutamiseks vajalikke meetmeid. Selleks, et 

konkurentidest eristuda oma toodangu poolest ka lõikelaudadega, siis pigem toota 

lõikelaudu teiste mõõtmetega ja kujundada nende hind vastavalt sellele, kui suur on reaalselt 

sisendite kulu, mitte võtta aluseks konkurentide hindu. Kui lõikelaua hind on kallim kui 

konkurendi oma, tuleb tarbijale n-ö selgeks teha, millist lisandväärtust ta sellise hinnaga 

ostes saab. Olgu selleks siis kas tasuta saatmine, lõikelaua paksus on teine või et kasutatud 

on viimistlusel vaid öko-märgistusega viimistlusvahendeid. Samuti ka panna rõhku n-ö 

teenindusele ehk tagada kvaliteetne teenindus ka peale toote tellimist. Näiteks võiks mõelda 

ka lasergraveerimise puhul sellele, et oleks kasutatud tekstide või piltide kujundustena 

midagi sellist, mida konkurent ei kasuta. Kõige lihtsam on lõikelaudade kujundus ise 

kujundada. Näiteks kasutab ettevõtte konkurent X oma lõikelaudade kujundustel Internetist 

leitavaid pildifaile ja enimlevivaid tekste. Mäerand Grupp võiks mõelda sellele, et näiteks 
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võiks ettevõtte töötajad minna vastavale koolitusele, et ise disainida lõikelaudade 

kujundused. Panna rõhku eritellimustele, kus igale kliendile kujundatakse eriline ja 

ainulaadne lõikelaua kujundus. Võib-olla müüa ka lõikelauda näiteks komplektina- 

lõikenuga ning lasergraveeringuga lõikelaud.  

Lisaks teeb töö autor ettepaneku müüa tammest lõikelaudu erinevates sisustuskauplustes, nii 

füüsilistes kauplustes kui ka veebipõhistes. Näiteks võiks ettevõte oma koostööpartnerite e-

poodidesse müüki lisada lisaks hoiukastidele ka kindlate kujundustega ja mõõtmetega 

tammest lõikelauad. Tavalisi puidust lõikelaudu müüvad väga paljud, kui 

lasergraveeringuga lõikelaudu mõned üksikud. Samuti soovitab töö autor aktiivselt osa võtta 

erinevatest laatadest ja mitte lihtsalt väiksematest, vaid üle-eestiliselt tuntud suurtest 

laatadest, kus laadalisi on rohkem kui mõni sada. Nii on suurem tõenäosus, et ettevõte jõuab 

oma toodetega oma potentsiaalsete klientideni. Lisaks mitte olla liialt kinni käsitöölaatades, 

vaid osaleda ka teiste temaatikaga laatadel ja messidel. Näiteks toidumessidel ja -laatadel 

ning miks ka mitte sisustusmessidel. Tihti on väikeettevõtete jaoks messidel osalemine 

kulukas, kuid võimalik on taotleda ka messitoetusi. Võimalike messitoetuste kohta tuleks 

küsida infot: kohaliku omavalitsuse ettevõtlusosakonnast, maakondlikest arenduskeskusest 

ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest (EAS), valdkonna ettevõtjaid koondavatest 

ühendustest ja organisatsioonidest või ka valdkonda kureerivast ministeeriumist (Eesti 

Messid, 2017). Autori arvates võiks ettevõte lisaks messitoetusele kaaluda ka võimalust 

osaleda messil koos oma koostööpartneriga ühises boksis. Nii on võimalik koostööd veelgi 

suurendada ning see oleks ka soodsam variant kui osaleda üksi või taotleda messitoetust. 

Töö autor soovitab müüa lõikelaudu mitte ainult sisutuskaupu müüvates kauplustes, vaid ka 

Eesti disaini pakkuvates kauplustes, mis on eksklusiivsemad kui tavalised sisustuskauplused 

ning antud kauplustes on võimalus müüa tooteid ka suurema juurdehindlusega. Sellisel juhul 

tuleks mõelda kindlasti ka lõikelaua kuju või selle vormi ning erilise kujunduse peale, mida 

saaks võtta n-ö nišitootena. Näiteks on ettevõtte konkurent pakkumas lõikelaudu 

erilahendustega, mis on kujutatud alljärgneval joonisel 8. 
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Joonis 8. Ettevõtte Mäerand Grupp OÜ konkurendi toodang (Naturalestonia, 2017) 

Antud konkurendi lõikelauad on müügil suuremates kauplustes nagu näiteks Kaubamaja 

ning on ka suurema juurdehindlusega. Näiteks antud joonisel 8 olevad tooted maksavad 

100,00 eurot. Ettevõtte Mäerand Grupp OÜ lõikelaudade keskmine maksumus aga jääb 

vahemikku 20-40 eurot. Seetõttu oleks hea võimalus ettevõttel kasumieesmärgi 

saavutamiseks tulla välja n-ö uue tootega, milleks oleks disaintootena lõikelaud erikuju või 

-funktsioonidega, mille eest oleks ettevõttel võimalik lisada suuremat juurdehindlust. Tulles 

turule vana tootega, kuid lisades sellele uuendusi, on võimalik antud toote ehk lõikelaudade 

elutsüklit turul pikendada. 

Kasutades ettevõtte sotsiaalmeedia kanaleid võiks ettevõte töö autori arvates teha like and 

share auhinnamäng ettevõtte Facebook’i fännilehel. Ettevõte on siiani korraldanud vaid 

kaks auhinnamängu oma Facebook’i fännilehel ning sellega on õnnestunud koguda juurde 

fänne, kuid jällegi mitte liiga palju. Küll aga soovitab töö autor teha auhinnamängu koos 

mõne tuntud blogijaga, kes teeks oma blogis reklaampostituse, tutvustaks ettevõtte tooteid 

ning tutvustaks ka auhinnamängu tingimusi. Nii on võimalik jõuda suurema hulga inimesteni 

ja ka võimalusel kasvatada müügikäivet. Näiteks oleks kasulik kasutada Eesti tuntuima ja 

suurema jälgijaskonnaga blogijat Mallukas, kelle blogil on lehevaatamisi päevas 30 000-50 

000 klikki, unikaalseid lehevaatamisi päevas 15 000-25 000 inimest, Facebook’i fännilehel 

üle 37 000 jälgija, Instagram’s üle 20 000 jälgija ning ka blogi sihtgrupp vastab ettevõtte 
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sihtgrupi omale: 95% lugejatest on naised, 50% lugejatest on lapsevanemad ning suurim osa 

lugejatest langeb vanusegruppi 22-32 eluaastat (Mallukas, 2017). Auhinnamäng võiks olla 

näiteks selline, kus blogilugejad ja auhinnamängust osa võtvad inimesed valivad ettevõtte e-

poest oma lemmiktoote, annavad sellest auhinnamängu postituse all kommentaariga teada 

ning jagavad auhinnamängu postitust ka oma tuttavatele/sõpradele. Nii suureneb ka 

kodulehe külastatavus ning on võimalus jõuda suurema hulga inimesteni ja oma tooteid 

seeläbi tutvustada ja ka müüa.  

Ettevõtte kodulehel on tootekategooriaid kokku 11, need on: eritellimused (9), hoiukastid 

(38), kandikud (0), kööki (20), lastetuba (7), lõikelauad (0), muu (2), nagid (0), riiulid (0), 

valgustid (0) ning veini- ja õllekastid (4). Sulgudes olev arv näitab toodete arvu antud 

kategoorias. Väga paljud kategooriad on e-poes tühjad ehk tooteid pole sinna lisatud. 

Autoripoolne ettepanek oleks need puudujäägid eemaldada ehk siis kas e-poest need 

kategooriad seniks eemaldada, kuni tooted vastavatesse tootekategooriatesse tekivad või siis 

e-poodi lihtsalt vastavad tooted lisada. Kliendid soovivad kindlasti näha, mida huvitavat 

antud ettevõte pakub näiteks valgustite all või milliseid nagisid ettevõte pakub. Hetkel on 

antud tooted vaid ettevõtte „Tehtud tööd“ all e-poes, kuigi sealgi pole kõikidest 

tootekategooriatest pilte. Samas aga võiksid olla e-poes kohe konkreetsed tooted, mida klient 

saab kohe ka osta, mitte ei pea hakkama lisainfot küsima kui palju mingi toode maksab või 

kas seda on võimalik teha. Lisaks sellele soovitab töö autor ettevõttel oma  

e-poe tootepildid üle vaadata. Nimelt võiks e-poes järgida ühtset stiili ning seetõttu  

võib-olla võiks kasutada professionaalse fotograafi abi. Kui aga rahalisi vahendid on 

piiratud, on võimalik professionaalsed tootepildid ka ise teha. Vastavad juhised on Internetist 

leitavad. Ideaalis võiksid tootepiltide juures olla ka n-ö „ilupildid“, kus on siis näha kuidas 

toodet kasutada või kuidas toode näiteks kellegi koju sobituks. Nii saab ka klient 

ettekujutuse, kuhu ja mille tarbeks tal mingit konkreetset toodet vaja oleks. Näiteks on 

ettevõtte koostööpartneri seinastseina.ee e-poes toodete juures korralikud ja illustreerivad 

„ilupildid“. Näitena on toodud alljärgneval joonisel 9 toote „Nahast rihmad riiulile (2tk) – 

erinevad toonid“ n-ö ilupilt, kuidas antud toodet kasutada võiks. 
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Joonis 9. Näide „ilupildist“ (seinastseina.ee, 2017) 

 

Autori arvates taoliste „ilupiltide“ lisamine tootepiltide hulka muudab toote kliendi jaoks 

atraktiivsemaks ning loob selge ettekujutuse sellest, milleks tal antud toodet vaja võiks 

minna. Samuti mõjub see kindlasti ka ettevõtte mainele hästi, sest korralike ja 

professionaalsete tootepiltide kasutamine jätab ettevõttest esindusliku mulje. 

Lisaks teeb töö autor ettepaneku välja töötada mingi tootesari lastetuppa, kuna enamus 

kliente on lapsevanemad ning naised, siis keskenduda antud sihtgrupile. Näiteks kuna 

ettevõte toodab pilvekujulisi öölampe lastetuppa, soovitab töö autor välja tulla täiesti uue 

lastetoa tootesarjaga nimega „Pilveke“, kuhu kuuluksid juba olemasolevad pilvekujulised 

öölambid, juurde veel pilvekujulised lastetoolid, riiulid ja ka riidenagid. Tootesari võiks olla 

kujunduse poolest skandinaavialikus stiilis ehk siis heledates toonides, näiteks tüdrukute 

tuppa heleroosa ning poiste tuppa helesinine ning neutraalne toon valge. Kasutada võiks 
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naturaalseid viimistlusvahendeid, mis oleksid ohutud. Näide pilvekujulisest riidenagist, 

milliseid ettevõte võiks tootma hakata on kujutatud alljärgneval joonisel 10. 

 
Joonis 10. Näide pilvekujulistest riidenagidest, mida Mäerand Grupp OÜ võiks tootma hakata (Pinterest, 2017) 

Ettevõte võiks töö autori soovitusel antud pilvekujulisi riidenagisid toota erisuurustes ehk 

pakkuda riidenagisid komplektidena, kus näiteks ühes komplektis on kolm erimõõtmetega 

riidenagi. Tavaliste nagide asemel kasutaks töö autor hoopis näiteks erikujulisi kapinuppe, 

mis looks iseloomu riidenagidele lisaks nende kujule. Ehk siis lisada rohkem mängulisust 

tootele, sest antud toode on mõeldud ikkagi lastetuppa.  

Võimalusi ettevõtte toodete turundamiseks on mitmeid ning ettevõtte turundaja peab leidma 

need õiged strateegiad, kuidas tooteid turundada toote elutsükli erinevates faasides. 

Turundaja peab tundma lisaks turunduse 4P-le läbi ja lõhki oma sihtrühma, kellele toodet 

turundada. Samuti ka aeg-ajalt silma peal hoidma oma konkurentidelt, et hoida end kursis 

turul toimuvaga.  
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KOKKUVÕTE 

Puidust toodete järgi on nõudlus aina kasvamas ning tarbijad on hakanud rohkem hindama 

käsitööna valmistatud puidust tarbe- ja dekoratiivesemeid. Seda fakti kinnitab asjaolu, et 

viimase aasta jooksul on Eestis rohkem kui 100 uut ettevõtet asutatud, kelle tegevusalaks on 

puidust tarbe- ja dekoratiivtoodete tootmine. Puit on aegumatu materjal, mis on hinnatud nii 

ehitusvaldkonnas tegutsevate inimeste kui ka tavainimeste seas. Nõudlus puittoodete vastu 

on kasvamas ning samuti on tihenemas ka konkurents klientuuri pärast. Soovitakse 

saavutada üha suuremat turuosa ning käesoleva magistritöö autori arvates selleks, et 

konkurentsis püsida ning saavutada suurim turuosa, tuleb mõelda alati kõigele strateegiliselt 

ja läbimõeldult kuidas eristuda oma konkurentidest ning kuidas ära kasutada oma 

konkurentsieelised teiste turul sarnaseid tooteid pakkuvate ettevõtete ees. 

Käesoleva magistritöö teemaks on toote elutsükkel ning turundusstrateegia loomine 

ettevõttele Mäerand Grupp OÜ’le. Ettevõtte Mäerand Grupp OÜ puhul on tegemist 

ettevõttega, mis pakub oma toodanguna täispuidust hoiukaste ja muid puidust tarbe- ja 

dekoratiivtooteid. Ettevõtte poolt toodetud hoiukastid on Eestis ainulaadsed, sest juba stiili 

poolest eristub ettevõtte toodang konkurentide omast. Eestis on mitmeid puidust hoiukastide 

tootjaid, kuid nende kõikide toodang on sarnane teineteisega või lausa ka üks-ühele. Ometigi 

kõik nad pakuvad suuremal või vähemal määral ettevõttele Mäerand Grupp OÜ konkurentsi.  

Käesoleva magistritöö peamiseks eesmärgiks oli välja selgitada milliseid 

turundusstrateegiad tuleks uute toodete turundamisel kasutada toote elutsükli erinevates 

faasides ning milliseid neist on kasutanud, kasutab ja oleks mõistlik kasutada ettevõttes 

Mäerand Grupp OÜ. Eesmärgi täitmiseks püstitas töö autor kolm uurimisülesannet, kus 

esimeses uurimisülesandes kaardistati erinevad turundusstrateegiad toote erinevates 

elutsükli faasides olevate toodete turundamiseks. Toote elutsükli faasideks on juurutus-, 

kasvu-, küpsus- ja langusfaas. Toote esimeses faasis on turundusstrateegia eesmärgiks 

saavutada suurem ja tugevam turupositsioon ning selleks tuleb kasutada kõikvõimalike 

turundus- ja jaotuskanaleid, agressiivset hinnapoliitikat, kus klientidele pakutakse erinevaid 

tooteid ja üritatakse läbi turundus- ja jaotuskanalite tõsta toodete teadlikkust ning kasvatada 

seeläbi ka klientide eelistusi. Toote elutsükli teises faasis aga on turundusstrateegia 

eesmärgiks kasvatada turupositsiooni veelgi ning selleks tuleb ümberkujundada ka 

hinnapoliitika, täiendada tooteid, suurendada tarbijagruppi ning selleks kasutatakse juba 
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välja kujunenud parimaid turundus- ja jaotuskanaleid. Toote elutsükli kolmandas faasis aga 

on turundusstrateegia eesmärgiks kaitsta oma turupositsiooni konkurentide eest, 

hinnakujunduses kasutatakse kaitsvat hinnapoliitikat ning toimub tootehinna vähenemine, 

turundamisel kasutatakse jätkuvalt vaid välja kujunenud parimaid turundus- ja 

jaotuskanaleid. Ning toote elutsükli viimases faasis on turundusstrateegia eesmärgiks 

pigistada toodetest veel viimaseid kasumeid. Antud faasis hinnamuutust väga ei toimu, vaid 

kasum hakkab vähenema ning järk-järgult hakatakse ka promotsiooni vähendama, 

tootemudelid ja variatsioonid, mis pole liialt kasumlikud eemaldatakse tootmisest ja müügist 

ning turundus- ja jaotuskanalitena kasutakse vaid selliseid kanaleid, mis pole liialt kallid.  

Teises uurimisülesandes selgitati välja milliseid strateegiaid on seni kasutanud puidust tarbe- 

ja dekoratiivtooteid tootev ettevõte Mäerand Grupp OÜ ja milliseid soovib ettevõte edaspidi 

kasutada ning viimases uurimisülesandes tegi töö autor ettepanekud ettevõttele Mäerand 

Grupp OÜ milliseid turundamise võimalusi võiks antud ettevõte oma edaspidises 

turundustegevuses kasutada ja mida pigem mitte. Siiani on ettevõte Mäerand Grupp OÜ seni 

kasutanud strateegiaid vaid juurutus- ja kasvufaasist, sest hetkel asuvad nende tooted 

kasvufaasis. Samuti selgus, et ettevõte on oma tooteid turundades kasutanud 

diferentseerimise strateegiat, kus ettevõte pakub eristuvat toodangut ning püüab koos 

kvaliteetse lisateenindusega saavutada üha suuremat turuosa ning edestada end 

konkurentidest. Selleks, et oma turupositsiooni säilitada ja ka suurendada, kavatseb ettevõte 

välja tulla uute toodetega ning panna rohkem rõhku olemasolevate klientide rahulolu 

suurendamisele, et tekiks rohkem juurde lojaalseid kliente. Kui on tagatud olemasolevate 

klientide rahulolu, on suur tõenäosus, et ettevõtte lojaalne klient soovitab ettevõtet ka oma 

tuttavatele, mis ettevõtte jaoks on parim reklaam.  

Töö autor tegi ettevõttele Mäerand Grupp OÜ omapoolsed ettepanekud, kuidas oma tooteid 

edaspidi turundada ning milliseid strateegiaid võiks ettevõte kasutada. Näiteks pakkus töö 

autor välja Eesti tuntumate blogijate kaasamine toodete turundusse ja tulla välja täiesti 

eraldiseisva lastetoa tootesarjaga. Kuna ettevõtte koduleht on kui visiitkaart ettevõttele, tõi 

töö autor välja ka ettevõtte e-poe välimuse, kus ettevõte võiks lisada tootepiltide hulka ka 

illustreerivaid tootepilte. Nii on võimalik töö autori arvates muuta ettevõtte poolt pakutavad 

tooted veelgi atraktiivsemaks ja seeläbi kasvatada ka müügikäivet. Töö autor on arvamusel, 

et välja pakutud ettepanekuid on ettevõte võimeline rakendama ka oma igapäevases töös 

ning neid rakendades võib ettevõtet saata ka edu.  
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Käesoleva magistritöö valmimisel oli suureks abiks koostöö ettevõtte Mäerand Grupp OÜ 

tegev- ja tootmisjuhiga, kes võimaldas koguda vajalikud andmed ja andis lisainformatsiooni 

intervjuu vormis. Siinkohal soovib töö autor tänada ettevõtte Mäerand Grupp OÜ tegev- ja 

tootmisjuhti. 
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OÜ MÄERAND GRUPP MARKETING STRATEGY FROM THE ASPECT OF 

PRODUCT LIFE CYCLE THEORY 

SUMMARY 

Popularity of the wooden products is growing, and the demand for them too. This is 

confirmed by the fact that over the past year there are established more than 100 new 

Estonian companies, which are producing from wood decorative products. Wood is a 

timeless material, which are assessed by people working in the field of construction, as well 

as ordinary people. Demand for wooden products is increasing as well as the competition 

has become tougher in customer base. To achieve increasing market share, and in order to 

remain competitive, and to achieve the highest market share, it is necessary to always think 

strategically and thoughtfully all the way to differentiate themselves from their competitors, 

and how to exploit its competitive advantages over other similar products on the market 

ahead of corporations. 

This thesis focuses on the life cycle of a product and marketing strategy for the company 

Mäerand Grupp. Mäerand Grupp is a company that offers wooden storage boxes and other 

wooden decorative products. All the storage boxes are unique in Estonia, as their style 

differentiates from  the competitors products. There are many wooden storage boxes 

manufacturers, but all of their production is similar to one another, or even one-on-one. 

However, they all offer a greater or lesser extent competition to Mäerand Grupp.  

This thesis main objective was to identify what marketing strategies should be used in the 

various stages of the product life cycle to market new products, and which of them is used 

and it would be wise to use by the company Mäerand Grupp. Thesis author has set three 

study tasks. First study task was to map different marketing strategies for different product 

life cycle stages for marketing the new products. Product lifecycle phases are: introduction, 

growth, maturity and the decline phase. During the first phase the marketing strategy’s goal 

is to achieve bigger and stronger market position and is used all kinds of marketing and 

distribution channels, an aggressive pricing policy, where customers are offered a range of 

products and woes through the marketing and distribution channels to increase product 

awareness and thereby increases customer preferences. The second phase of the product life 

cycle, the main goal is to grow the market position further, and in order to reshape the 
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pricing, upgrade products, improve consumer groups and using already developed the best 

marketing and distribution channels. In the product lifecycle third phase, there is goal to 

defend its market position against competitors, pricing policies is to defend the price of the 

product and continue to use the best-established marketing and distribution channels. And 

at the final phase there is goal to squeeze all what’s left in the products to gain all the income 

from the product. In this phase, a price change does not take place, but profits will decline 

and the gradual promotion will also reduce product models and variations, which are not too 

profitable to be removed from the production and sales, and for the marketing and 

distribution channels are only used those channels which are not too expensive. 

In the last task goal was to determine what kind of strategies have so far used by the Mäerand 

Grupp, and what the company wishes to continue to use, the work author made some 

reccomendations what marketing opportunities could be granted to the company in its future 

marketing activities to use, and what rather not. So far, the company has used the strategy, 

which is used at the introduction and growth phase. It was also revealed that the company 

has been using marketing its products a differentiation strategy. The company is trying to 

offer distinctive products with high quality and additional service to achieve increasing 

market share and outperform the competitors themselves. In order to maintain its market 

position and even increase it, the company is planning to come out with new products and 

put more emphasis on enhancing existing customer satisfaction with the aim of providing 

access to more loyal customers. If there is guaranteed existing customers satisfaction, it is a 

high probability that the company's loyal customers recommend the company to their friends 

and it is the best advertisement for the company. 

Also the thesis author made some reccomendations for the company how to market their 

products in the future and what kind of strategies could be used for the company. For 

example, the author offered that the company should make some collaborate with Estonia's 

best-known bloggers and come up with a completely separate product line to the nursery. 

Since the company's website is like a business card for the company, the author pointed out 

the company's e-store appearance, where the company should add some illustrated product 

images.  

This thesis autor would like to thank Mäerand Gupp’s executive and production manager, 

who made it possible to collect the necessary data and the additional information with the 

interview.  
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LISAD 

Lisa 1. Klassikaliste turundusstrateegiate liigitus ja nende liikide selgitused 

Turundus-

strateegia 

Turundusstrateegia 

liigid 

Strateegia selgitus 
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sügavalt läbitungimise 

strateegia (vana toode- 
vana turg) (deep 

penetration strategy (an 

old product- an old 
market)) 

strateegia on efektiivne kui turg on veel 

toodetega küllastamata. kui müüa vanu tooteid 
vanadel turgudel, on võimalik saavutada 

turueelis vaid siis, kui tootmiskulusid on 

vähendatud ning müüakse võrreldes 
konkurentidega madalama hinnaga toodet 

turu laienemise 

strateegia (vana toode- 

uus turg) (market 
expansion strategy (an 

old product- a new 

market)) 

seda strateegiat rakendades on võimalik 

ettevõttel vanade toodete müügikäivet tõsta 

uutel turgudel või saadavalolevate uute 
turusegmentidega 

vahetuse strateegia (uus 
toode- vana turg) (trade 

creation (modification) 

strategy (new product- 
an old market)) 

strateegia olemus: uue toote väljatöötamine 
vana turu jaoks 

mitmekesistamise 

strateegia (uus toode- 

uus turg) (diversification 
strategy (new product- a 

new market)) 

antud strateegiat kasutatakse selleks, et vältida 

tootja sõltuvust vaid ühe toote või turu suhtes 
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kulujuhtimise strateegia 

(expenditure leadership 

strategy) 

ettevõtte tegevus põhineb neil vahenditel, mis 

tagavad ettevõtte madalaimad kulutused. 

efektiivselt vahendite kasutamine tagab 
ettevõttele madalamad tootmiskulud ning 

pikaajalise konkurentsieelise 

diferentseerimise 

strateegia 
(differentiation strategy) 

selle strateegia kasutamisel on ettevõtte 

eesmärgiks unikaalsuse saavutamine. 
eesmärgiks on tooteid muuta konkurentsi 

omadest erinevaks, et tarbija tajuks nende 

unikaalsust ning erinevust. selle tagajärjel 
kasvab müügitulu ning tarbija tajub ka 

lisandväärtust, mida ta toote ostmisel saab 

kuludele ja 

diferentseerimisele 
keskenduv strateegia 

(the concentration of the 

costs and the 
differentiation) 

antud strateegiaga keskendub ettevõtte 

konkreetselt mingile tootele, mingile 
turusegmendile, mingile geograafiliselt kindlale 

turule. eesmärgiks on tarbijate parem 

teenindamine paremini kui konkurendid. 
konkurentsieelise on võimalik saavutada kulude 

kokkuhoiu ning toodete diferentseerimise 

tõstmisel. konkurentsieelis on saavutatud, kui 
konkurendid ei suuda ettevõttega samaväärset 

teenust või toodet pakkuda 
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turuliidri strateegia 

(market leader strategy) 

tavaliselt on üks ettevõtte konkurentidega 

võrreldes ees ja on hõivanud suurema osa 
turust. see aga annab sellele ühele ettevõttele 

aga rohkem vabadust valimaks strateegiaid 

kuidas konkurentidega konkureerida. turuliidril 

on rohkem eeliseid oma turuosa 
suurendamiseks. see aga suurendab uute 

tarbijate oste ning julgustab olemasolevaid 

tarbijaid ostu uuesti ja tihedamini sooritama. 
turuliidrid keskenduvad reklaamides ja muudes 

turundustegevustes sellele, et tarbijad ostaksid 

rohkem neid tooteid, mida enamus juba 

eelistavad   

turundusstrateegia 

näitlejale (market 

strategy for the actor) 

näitleja saab turuliidriks kohe, kui vastavad 

võimalused tekivad. turu näitleja on piisavalt 

tugev ja tal on piisavalt vahendeid, et 
turuliidriks saada. tal on võimalik turuosa 

suurendada, kui ta „ründab“ oma valitud 

konkurenti (tavaliselt turuliidrit) 

turu jälgijate strateegia 

(market followers 
strategy)  

sageli kopeeritakse turuliidri toodet või isegi 

turundustegevust turu jälgijate poolt. kõikidel 
turu jälgijatel on ühine joon: kõik nad 

kopeerivad küll turuliidri tooteid ja 

turundustegevusi, kuid mitte keegi ei tee seda 
selleks, et turuliidri positsiooni hõivata, nad 

lihtsalt proovivad juba turuliidri poolt järgi 

proovitud tehnikaid ja tegevusi. seetõttu ongi 

nad veidike mahajäänud, strateegia on passiivne 
ning nad sõltuvad turuliidrist täielikult 

turu niši strateegia 

(market niche strategy) 

antud strateegia sobib peaaegu kõikidele 

turgudele. peamiseks eesmärgiks on kohaneda 
mingi konkreetse turu segmendiga, kus on vähe 

tarbijaid. müügikäive on küll sageli siiski väike, 

kuid siiski tegutsevad niši kaupu müüvad 

ettevõtted kasumlikult. antud strateegiat ja 
üldse niši tooteid müüvad väiksemad ettevõtted, 

sest suuremad ettevõtted ei ole huvitatud 

väikesest turusegmendist ega ka antud sihtgrupi 
vajaduste rahuldamisest 
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mitteeristuv 

turundusstrateegia (non-

differentiated marketing 

strategy) 

antud strateegia järgi eeldavad seda strateegiat 

kasutavad ettevõtted, et tarbijad reageerivad 

turundustegevustele üheselt. see võib tuleneda 

sellest, et 1) ei saada aru toote erisusest; 2) need 
erisused on nende jaoks tühised/ebaolulised; 3) 

ettevõte ei soovi pakkuda erinevaid tooteid 

erinevatele sihtgruppidele 

eristuv 
turundusstrateegia 

(differentiated 

marketing strategy) 

eristuva turundusstrateegia puhul on tegemist 
erinevate turgudega, erinevate sihtgruppidega 

ning ka erinevate toodetega, mida ettevõte 

pakub. erinevatel toodetel on erinevad hinnad, 
neid müüakse erinevates kohtades, erinevatele 

sihtgruppidele ning erinevate 

turundusvahenditega  

keskendunud 
turundusstrateegia 

(concentrated marketing 

strategy) 

turundusstrateegia on enim kasutatav ja 
sobilikum väikeettevõtetele, sest nad on 

keskendunud pigem väiksemale ja mingile 

kindlale turusegmendile. ettevõtte edu sõltub 
sellest, kuidas suudab ettevõte määratleda ja ära 

tunda oma sihtgrupi ning millised on antud 

segmendi vajadused, mida ettevõte asub 
rahuldama 
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vastavalt toote 

kasutusele (according to 

product use) 

positsioneerimine on loominguline tegevus, 

mida on raske kujutada struktureeritud kujul. 

positsioneerida on võimalik vastavalt toote 
kasutusele, tarbija toodetele ning algse ja teiste 

võrdlusele näiteks. positsioneerida on võimalik 

enne kindla turusegmendi valikut või 
turundusvahendite kasutust 

vastavalt tarbija 

toodetele (according to 

consumers goods) 

vastavalt algse ja teiste 
võrdlusele (on the basis  

of direct comparison 

and others) 

 

K
ee

ru
li

st
e 

tu
ru

n
d

u
se

le
m

en
ti

d
e 

st
ra

te
eg

ia
  

(s
tr

a
te

g
y 

o
f 

th
e 

co
m

p
le

x 
m

a
rk

et
in

g
 

el
em

en
ts

) 

toote strateegia (product 
strategy) 

antud strateegia puhul keskendutakse toote 
kvaliteedi, nime ja toote omadustele. neid 

kasutatakse strateegia kujundamisel 

hinna strateegia (price 
strategy) 

strateegilised otsused on tehtud vastavalt 
turuhinnale (vähendatakse või tõstetakse 

vastavalt sellele) 

jaotuskanalite strateegia 

(distribution strategy) 

kasutatakse efektiivseid ja intensiivsemaid  

jaotuskanaleid mis tagavad suurema 
ostjasgrupini jõudmist ning mille tulemusel 

suureneb potentsiaalsete klientide olemasolu 

müügitoetuse strateegia 

(support strategy) 

kasutatakse erinevaid lisategevusi, et tagada 

müük. näiteks rõhutakse ettevõtte väärtustele ja 
millist lisandväärtust tarbija tootest/teenusest 

saada võiks 
Allikas. Išoraite (2009) Theoretical aspects of marketing strategy 
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Lisa 2. Intervjuu küsimused 

1) Millises mahuga ja mis valdkonniti monitoorib ettevõtte konkurentide tegevust? 

Milliste konkurentide tegevust jälgitakse? 

2) Milline on ettevõtte strateegia oma toodete ja teenuste turundamiseks? Milliseid 

turundusstrateegiaid olete kasutanud? 

3) Milliseid turundus- ja jaotuskanaleid ettevõte toodete ja teenuste turundamiseks 

kasutab? 

4) Milline on ettevõtte strateegia konkurentidest eelistumise saamiseks? Mis on 

konkurentsieeliseks või eelisteks? 

5) Milline on ettevõtte hinnastamispoliitika? 

6) Milline on ettevõtte kava oma toodete ja teenuste arendamisel ja kvaliteedi 

parandamiseks? 

7) Millised on ettevõtte tuleviku plaanid erinevatest aspektidest lähtuvalt? 
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Lisa 3. Intervjuu vastused 

1) Millises mahuga ja mis valdkonniti monitoorib ettevõtte konkurentide tegevust? 

Milliste konkurentide tegevust jälgitakse? – Hoiame kursis end oma konkurentidega 

sageli, sest soovime teada, mis turul toimub ning milliseid tooteid konkurendid 

pakuvad ja kui palju on ka klientuuri neile toodetele. Hoiame kursis end 

konkurentidega, kes tegutsevad meie tegevusalal ehk puidust tarbe- ja 

dekoratiivtoodete toomisega ning tihti on nendeks just sellised ettevõtted, kes 

valmistavad sarnaseid tooteid meiega. Peamiselt vaatame selliseid ettevõtteid, kes 

toodavad puidust hoiukaste ja ka lõikelaudasid. Eriti hoiame silma peal 

konkurentidel, kes pakuvad lõikelaudasid lasergraveeringuga. Kindlasti on 

põhjuseks ka see, et avastasime mõni aeg tagasi, et üks meie konkurent kasutab oma 

toodangul meie mõeldud sõnumit ja mõtet ning nimetas kasti ka samamoodi nagu 

seda meie teinud oleme. Vastavad meetmed said rakendatud, et taolised võimalikud 

probleemid ära hoida. Selleks, et meie autoriõiguseid ei rikutaks on hea teostada aeg-

ajalt ikka monitooringut konkurentide tegevuse kohta.  

 

2) Milline on ettevõtte strateegia oma toodete ja teenuste turundamiseks? Milliseid 

turundusstrateegiaid olete kasutanud?- Eelkõige on meie eesmärgiks pakkuda 

tooteid ja teenuseid, mis eristuksid alati meie konkurentide omast. Kas siis toote 

omaduste, variatsioonide, stiili või ka kujunduste poolest. Teame, et meie 

tegevusvaldkonnas on mitmeid hoiukastide tootjaid, kuid soovime selgelt neist 

eristuda. Selleks kasutame erinevaid tehnikaid toodete viimistlemisel, soovime 

kastidele juurde lisada erinevaid lisafunktsioone ning samuti ka soovime pakkuda 

oma klientidele kvaliteetset teenindust lisaks toodete ostmisele. Soovime olla turul 

läbipaistev ettevõtte, kelle maine on väga hea ning et oleme eelistatumad 

konkurentidega võrreldes. Soovime oma konkurentidest eristuda lisaks ka hinna 

poolest. Kujundame oma hinna lähtuvalt meie endi sisendite maksumusest ning 

lisame seejärel vajaliku juurdehindluse. Meie eesmärgiks pole pakkuda konkurentide 

omast odavamat ega ka kallimat hinda, vaid soovime lähtuda enda vajadustest ja et 

ettevõte oleks seeläbi ka kasumlik. Küll aga tulevikus soovime kasumieesmärgi 

saavutamiseks rakendada kõrgemat juurdehindlust, kuid seda alles siis, kui oleme 

soovitud turupositsiooni saavutanud. 

 

3) Milliseid turundus- ja jaotuskanaleid ettevõte toodete ja teenuste turundamiseks 

kasutab?- Kasutusel on sotsiaalmeedia kanalid Facebook ja Instagram, meie enda 

koduleht, millel on e-poe funktsioon, samuti ka laadad, üritused (Kääpa 

kohvikutepäev, Elistvere kohvikutepäev, Jõululaat, Jahimeeste kokkutulek jne). Ise 

küll pole reklaami eesmärgil ajalehti või ajakirju kasutanud, kuid sattusime ise 

ajalehtede Vooremaa ja Tartu Postimees ning ka ajakirja Nipiraamat huviorbiiti, kus 

meist siis lood tehti. Kasutanud oleme ka Kuremaa Käsitöökaubamaja, mis on avatud 

vaid suveperioodil ning kus on müügil Jõgevamaa käsitööliste toodang. Ning tänu 

koostööpartneritele on meil võimalik oma tooteid turundada ka läbi nende erinevate 

turundus- ja jaotuskanalite. 

• Milline on ettevõtte strateegia konkurentidest eelistumise saamiseks? Mis on 

konkurentsieeliseks või eelisteks?- Nagu eelnevalt mainitud, soovime pakkuda oma 

toodangut, mis eristuks nii hinna kui ka välimuse jm poolest meie konkurentide 

omast. Pakume lisaks kvaliteetset teenindust ning soovime pakkuda oma klientidele  
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emotsiooni. Kasutame selleks erilist tellimuste pakkimisestiili ning soovime tagada 

nende rahulolu kiire tarnega. Meie konkurentsieelisteks on: tooted erinevad 

välimuselt kui ka stiili poolest konkurentide toodetest; 

o tooted on kauakestvad ning vastupidavad, sest puit on tugev ning õige 

hooldusega on tagatud pikaajaline kestvus; 

o ettevõttel on olemas vajalikud seadmed ja masinad, mis tagavad ettevõtte 

toodangu kvaliteedi ning ka ökonoomse tootmise; 

o üldjuhul on tellimuste täitmise aeg kuni 3 tööpäeva, kui pole pikki tellimuste 

järjekordi; 

o ettevõttel on võimalik toota saematerjali puitkastide tootmiseks ise ega pea 

tootmiseks vajalikku saematerjali sisse ostma; 

o koostööpartnerite olemasolu; 

o personaalne lähenemine klientide soovidele- teostatakse ka eritellimusi; 

o ettevõttes töötavad kompetentsed töötajad, kes omavad vastavaid teadmisi ja 

oskusi ning täiustavad end pidevalt. 

4) Milline on ettevõtte hinnastamispoliitika?-  Meie hinnakujunduse eesmärgiks on 

müügikäibe suuruse suurendamine vähemalt 20% aastas. Selleks kasutame näiteks 

pidevat kasumit toovat hinnakujundust ehk madalam juurdehindlust ja tugevat 

reklaami. Meie hinnastamispoliitika sõltub eelkõige sisendite maksumusest, kus 

lähtume põhimõttest, et saadavad tulud kataks ära tehtavad kulutused. Soovime hoida 

hinnad esialgu madalad ning seda selleks, et suurendada turuosa ning kasvatada oma 

klientuuri. Kui oleme kindlustanud oma positsiooni turul ning saavutanud püstitatud 

müügieesmärgid, on plaan hakata hinda kujundama kasumieesmärgi saavutamiseks. 

 

5) Milline on ettevõtte kava oma toodete ja teenuste arendamisel ja kvaliteedi 

parandamiseks?- Soovime pakkuda oma klientidele kvaliteetset toodangut. Samuti 

ka suuremat tootevalikut, kus klient saab valida endale sobivaima toote. Kaste on 

võimalik teha erisuguseid ning ka stiililt on võimalik pakkuda erinevaid kaste. 

Selleks, et tagada toodete kvaliteet, soovime kasutada vaid kvaliteetseid 

toormaterjale ning viimistlusvahenditena öko-märgistusega viimistlusvahendeid. 

Pidevalt hooldame oma seadmeid ja masinaid, et nad oleksid alati töökorras ning 

tagaks minimaalse materjalikulu ega mõjuks toote kvaliteedile halvasti. Lisaks selle 

täiendame end pidevalt läbi erinevate koolituste, et tagada efektiivsed 

tootmistehnikad ja et saaksime parendada oma toodete kvaliteeti läbi uute teadmiste 

ja oskuste. Lisame ka seda, et toodete ja teenuste arendamisel lähtume eelkõige oma 

klientide vajadustest. Tihti saame mõtteid just klientidelt, kes on meie suurimad 

inspiratsiooni allikad. 

 

6) Millised on ettevõtte tuleviku plaanid erinevatest aspektidest lähtuvalt?- Kindlasti 

soovime oma eesmärgid, visiooni ja missiooni täita ning jõuda oma toodetega ka 

välisturule. Mõtetes on näiteks Soome turg ning miks mitte jõuda ka mujale maailma. 

Soovime veel lisaks soetada suurema ning parema tootlikkuse saavutamiseks uusi 

seadmeid ja masinaid ning seeläbi tagada oma toodete kvaliteet ning saavutada üha 

suurem turuosa oma toodetega. 
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