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SISSEJUHATUS 

Konkurents Eesti maiustusteturul on väga tihe ning see paneb tootjaid aina enam mõtlema, 

kuidas meelitada kliente nende tooteid rohkem ostma. Väga suurt rõhku pannakse ka 

olemasolevate klientide säilitamisele, et nad ei valiks konkurendi tooteid. See paneb 

tootjaid järjest enam proovile, kuidas kavandada edukaid müügikampaaniaid, mis 

meelitaks juurde uusi tarbijaid ning paneks regulaarselt tooteid ostvad kliendid tegema 

kordusoste. 

Iga ettevõtte jaoks on oluline müügitulemuste hindamine, sest need annavad olulist infot 

kampaaniate läbiviimise kohta. Müügikampaaniate analüüsimine aitab ennetada vigu 

tulevikus ning planeerida ja läbi viia uusi kampaaniaid, mõistes paremini tarbijate soove. 

Töö autori eesmärgiks on, tuginedes teooria sisukohtadele, anda hinnang valitud 

müügikampaaniatele uuritavas ettevõttes ning teha ettepanekuid sellealase tegevuse 

tõhustamiseks. 

Uurimisülesandeks on analüüsida autori poolt valitud kampaaniaid. Autor hindab valitud 

tootegrupi müügitulemusi enne kampaaniat, selle jooksul ning pärast müügikampaania 

lõppu. Samuti selgitab autor välja, kui efektiivselt olid seatud soodustamismeetodid, aeg ja 

periood, millised olid müügikampaania tingimused, toetused ning reklaam. Viimasena 

võrreldakse analüüsitud kampaaniaid, et saavutada ülevaade nende töötamisest ning 

paremast korraldusest tulevikus. 

Töö koosneb kahest põhiosast: teoreetilisest ja empiirilisest osast. Teoreetilise osa 

„Müügikampaaniate kasutamine turunduses ja nende mõju hindamine“ jaguneb neljaks: 

„Turunduskompleks, selle osade eesmärgid ning nende rakendamine“, „Jaekaubanduse 

olemus, tootja turundusvõimalused läbi jaekaubanduse tarbijani jõudmiseks“, „Erinevad 

müügipromotsioonitehnikad“ ja „Müügitoetuste mõju“. Empiiriline osa 

„Müügikampaaniate kasutamine analüüsitavas ettevõttes“ koosneb samuti neljast osast: 
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„OÜ Kommivabrik üldiseloomustus“, „Kampaaniaid analüüsiva meetodi valik“, „Valitud 

müügikampaaniate tulemuslikkuse analüüs“ ning „Võrdlus, järeldused ja ettepanekud 

kampaaniate analüüsist“. 

Esmased andmed pärinevad ettevõttest saadud infol kampaaniate läbiviimise kohta ja 

müügikoguste väljavõtetest, mille põhjal on hinnatud kampaaniate efektiivsust. Teisesed 

andmed on kogutud teemakohasest kirjandusest ning internetist, mis annab teadmisi 

esmaste andmete kogumisele ja analüüsimisele. 
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1. MÜÜGIKAMPAANIATE KASUTAMINE TURUNDUSES 

JA NENDE MÕJUDE HINDAMINE 

 

1.1 Turunduskompleks, selle osade eesmärgid ning nende rakendamine 

 

Viimane info, mida Statistikaamet leibkonna kulutuste kohta avaldanud on, näitab, et 2012. 

aastal kulutas Eesti leibkond keskmiselt 289 eurot leibkonnaliikme kohta kuus. Kõige 

suurem osa, ehk ligi 27% leibkonna kuludest olid kulutused toidule ja alkoholita jookidele. 

Suhkrule ja maiustustele kulutasid leibkonnad ligi 7 eurot leibkonna liikme kohta kuus. 

(Eesti statistika aastaraamat 2013, lk 111) Võttes arvesse, et keskmine brutopalk kasvas 

2013.a. 887€-lt 949€-le, mis teeb brutopalga kasvuks 62€ kuus (kasv 6,9%) ning 

tarbijahinnaindeksi kasvu 2,8% võib oletada, et leibkonnaliikmete kulutused toidule on 

samuti kasvanud. [Keskmine...2015, Tarbijahinnaindeksi...2015] Kuna autori töö põhineb 

maiustustega kaupleva ettevõtte analüüsil, on vajalik teada, mitu eurot keskmiselt Eestis 

leibkonnaliikme kohta kuus maiustustele kulutatakse. 

Ärifunktsioonidest on turundus suunatud kliendile enim kui ükski teine. Lihtsaim 

definitsioon turunduse kohta on järgnev: turundus on kasumlike kliendisuhete juhtimine. 

Turunduse kahekordne eesmärk on püüda uusi kliente, pakkudes neile parimat kvaliteeti 

ning hoida ja suurendada püsiklientide arvu, pakkudes neile rahulolu tootega. (Kotler, 

Armstrong 2012,  lk 28). Üldiselt võttes on turunduse eesmärk juhtida 

turundusmeetmestikku, mis klassikalises käsitluses sisaldab 4P-d: toodet, hinda, 

müügikohta ja edustust (product, price, place, and promotion) ning luua tarbijatega 

pikaajaline vastastikku kasumlik suhe, mitte lihtsalt müüa oma toodet. (Kuusik jt 2010, lk 

16) 

Järgnevas tabelis on välja toodud turunduse planeerimisel kasutatava abivahendina J. 

McCarthy 4P-mudel. Autor on oma töös lähema vaatluse alla võtnud 4P mudeli 
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müügitoetuse osast müügitoetuskampaaniad ja reklaami ning koha ja saadavuse osast 

turustuskanali. 

Tabel 1. Turundusmeetmestik. Allikas: (Kotler 2002, lk 98) 

 

Toode, produkt ehk saadus on tootmise tulemus mingi ühe valminud eseme või 

kasutuskõlbliku teenuse (ainetu toote) näol. Kõik mingis ajavahemikus valmistatud tooted 

kokku moodustavad toodangu ehk produktsiooni (Mallene 2005, lk 18). Iga müüja peab 

mõtlema sellele, kuidas teha oma tooted tarbijale kättesaadavaks. Tooteid võidakse müüa 

otse või kasutada selleks vahendajaid. (Kotler 2002, lk 104). Selleks kasutatavad tootjad 

turustustuskanaleid. Turustusahel ehk turustuskanal on subjektide kogum, kes osalevad 

kauba liikumisel tootjalt (lõpp)tarbijani kas hüvise omanikuna või omanikuvahetuse 

abistajana. Turustusahelas tegutsevad eelkõige ettevõtted või isikud ning protsessi sisuks 

on müük järgmisele ahela lülile. (Siimon 2014, lk 20)  

Turustusahel on erinev tootmis- ja tarbekaupadel ning teenustel. Tarbijate ostukäitumine 

erineb oluliselt tarbekaupade kahe põhikategooria, esmatarbe- ja valikkaupade puhul. 

Esimesed on reeglina madalate hindadega. Neid ostetakse tavaliselt iga päev. Tarbija 

püüab siin välja tulla minimaalsete võrdlus- ja ostupingutustega. Ta püüab selliseid oste 

sooritada nii kiiresti kui võimalik, peamiselt ühes ja samas ostukohas. Esmatarbekaupade 

alla kuuluvad peamiselt toiduained ning keemia- ja tehnikatooted. (Tonndorf 1995, lk 34-

35). Kuna autori töö põhineb toidukaupade müügi analüüsil, mis kuuluvad tarbekaupade 

Turundusmeetmestiku osad 

Toode (product) Hind (price) 
Koht, saadavus 

(place) 
Müügitoetus (promotion) 

Toote 

variatsioonid 
Hinnakirjahind Turustuskanalid Müügitoetuskampaaniad 

Kvaliteet, 

iseärasused 
Allahindlused Ulatus Reklaam 

Disain, pakend, 

suurus 
Lisatasud Sortiment Müügijõud 

Kaubamärk Makseperiood Asukohad Suhtekorraldus 

Teenused 
Krediidimakse 

tingimused 
Laod Otseturundus 

Garantii, tagastus  Transport  
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alla, siis järgnevas tabelis on piirdutud vaid tarbekaupadega, mille turustamisel võib 

kasutada 0-ahelat, ühe-, kahe- või kolmeastmelist (-lülilist) turustusahelat. (Siimon 2014, 

lk 20) 

Tabel 2. Tarbekaupade turustusahelad. Allikas: (Siimon 2014, lk 21) 

Tootja Tootja Tootja Tootja 

Tarbija Jaemüüja Hulgimüüja Agent 

Tarbija Jaemüüja Hulgimüüja 

Tarbija Jaemüüja 

Tarbija 

 

Tarbekaupade turustusahelas kehtivad järgmised seaduspärastsed.  

 Igas turustusahelas on olemas tootja ja tarbija. Vaheliikmete olemasolu oleneb 

paljudest tingimustest. 

 Enamuses turustusahelates on kindel koht jaekaubandusel, sest lõpptarbijad 

eelistavad osta kaupa kauplustest, mitte tootjalt või hulgikaubandusettevõttelt. 

Lõpptarbija silmis ei ole jaekaubandusele nimetamisväärset alternatiivi, küll on see 

olemas ettevõtte jaoks.  

 Hulgikaubandus on traditsioonilise turustusahela kindel liige. Üksnes eritingimustel 

püütakse teda sellest välja jätta. (Siimon 2014, lk 21) 

Reklaam (advertising) on igasugune makstud, mitteisiklik ideede, toodete või teenuste 

esitlus, kus tellija on identifitseeritav (Kuusik jt 2010, lk 239). Reklaam on turunduse 

tõhusaim vahend informeerimaks ostjat mõnest firmast, tootest, teenusest või ideest. 

Tuhandete mõjutamiseks pole reklaamist paremat. Kui see lisaks kõigele muule on ka 

loominguline, võib reklaamikampaania parandada firma imagot ning suurendada 

kaubamärgi soosimist või vähemalt selle vastuvõetavust. Reklaam on efektiivne siis, kui 

see on suunatud täpselt. (Kotler 2002, lk 108). Reklaami suunamisel on vaja teha otsuseid 

seoses reklaami eesmärgi, sõnumi, meediakanalite, raha ja hindamisega (5M- mission, 

message, media, money, measurement). Esiteks on vaja kindlaks määrata reklaami 

eesmärk. (Kotler 2002, lk 110) Võib eristada vähemalt nelja reklaami osatäitmist: 
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1. Reklaami turunduslik roll. Praktilise reklaami (marketing) all mõistetakse 

äriprotsessi, mille eesmärgiks on kliendi vajaduste ja soovide rahuldamine 

pakutavate kaupade abil. Kaupadeks on nii asjad kui teenused (teenustööd) ja nende 

erinevad kooslusvormid. Kauba valmistamine, tootmine on vaid turundustegevuse 

eeletapp. Et turunduse eesmärk realiseeruks, tuleb kaup viia kliendini, seda nii 

füüsiliselt (kaubandusvõrk) kui ka informatiivselt. Kaup peab jõudma kliendi 

teadvusesse. Reklaami põhirolliks turunduses ongi teadvustada potentsiaalsele 

ostjale, et tema vajaduste ja soovide rahuldamiseks on turul sellisel ja sellisel kohal, 

sel ja sel kellaajal saadaval kindlate eriomadustega ja vastava hinnaga kaup. Ostja 

tegutseks enda huvidest lähtuvalt, kui ta läheks ja tutvuks selle kaubaga, ning veelgi 

enam, kauba ostmise korral oleks üks tema probleemidest seekord lahendatud.  

2. Reklaami kommunikatiivne roll. Kommunikatsiooni ehk suhtlemise spekter on 

väga lai. Määratluse järgi on reklaam üks massikommunikatsiooni liike, ta kasutab 

kanaleid, millede auditooriumid ulatuvad miljonite inimesteni. Ta on spetsiifiline 

massikommunikatsiooni liik, mille eesmärgiks on kokku viia ostja ja müüja, ostja ja 

tema vajadusi rahuldav kaup.  

3. Reklaami majanduslik roll. Reklaami kasutavatel ettevõtetel tekib suurema 

tõenäosusega mahuefekt. Sama müügikasum saadakse väiksema hinnalisandi 

(markup) ja suurema läbimüügiga. Suureneb käibekiirus ja tekib võimalus 

vähendada ka ringluskulusid. Suurema tootmismahu juures väheneb lisaks 

püsikulude osa üksiktoote hinnas.  

4. Reklaami sotsiaalne roll. Ta informeerib meid uutest, väidetavalt paremate 

omadustega kaupadest ja õpetab meid kasutama erinevate probleemide uusi tehnilisi 

lahendusi. (Roose 1996, lk 17-18, 47) 
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Joonis 1.  Reklaami koht turunduskompleksis. Allikas: (Roose 1996, lk 21) 

Jooniselt 1. on näha, et edustamise ehk promotsiooni alla kuuluvad lisaks reklaamile veel 

ka isiklik müügisuhtlus, mis on interaktiivne inimestevaheline kommunikatsioon näost 

näkku, telefoni teel või muu kanali teel, et luua suhteid või genereerida müüki; avaliku 

arvamuse kujundamine, mis on tegevus, mille eesmärgiks on genereerida hästiütlemisi 

isikute, firmade ja nende kaupade kohta nii massimeedia kanalites väljaspool ametlikku 

reklaamiaega kui ka isiklikus suhtlemises ning müügitoetus (ehk müügiedustus, ehk 

müügipromotsioon), mis on turundustegevus peamiselt lühiajaliste eesmärkide 

saavutamiseks, mis stimuleerib kliente ostma või müügikanali liikmeid müüma. 

Müügitoetuse abil püütakse lühiajaliselt suurendada kauba väärtust ostja silmis. Kui 

reklaam annab põhjuse poodi minna, siis müügitoetus annab põhjuse tooteid osta. Tõhusal 

müügitoetusel on kaks peamist funktsiooni: informeerida ja motiveerida. Üldiselt on 

müügitoetus edukas siis, kui ta järgneb vahetult reklaamikampaaniale. Varem vaadati 

müügitoetust kui lühiajalist müügi stimuleerimist ning reklaami kui brändi tarbijaväärtuse 

suurendajat pikas perspektiivis. Tänapäeval on paljud turundajad endale teadvustanud, et 

lühiajalise müügi kasvuga tegelikult kahjustatakse tarbija silmis brändi väärtust. Kui 

vaadata paljusid tooteid, mis kasutavad tihti allahindlusi ja muid hinnasoodustusvõtteid, 

siis on näha, et tarbijad ei väärtusta mitte brändi, vaid ostavad seda toodet, mis on parajasti 

odavam. (Roose 1996, lk 22; Kuusik jt 2010, lk 253) 

Turundus 

Kaup Hind Edustamine 

Reklaam 
Müügi-
edustus 

Isiklik 
müügi-
suhtlus 

Avaliku 
arvamuse 

kujundamine 

Müügivõrk 
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Müügikampaaniad ei asenda aktiivset müüki, sest see ei muuda pikaajalisi trende ega aita 

kaasa pikaajalisele kliendi lojaalsusele. Samas on müügitoetus siiski taktikaline vahend, 

mis mängib strateegilist rolli. 

Müügitoetusel on järgmised eesmärgid: 

 Meelitada mittekasutajaid prooviostule. 

 Suurendada kordustarbimist ja suuremates kogustes ostmist. 

 Kaitsta turuosa. 

 Toetada reklaamikampaaniat ja isiklikku müüki. 

 Tõsta vahendajate koostöösoovi. 

 Soodustada impulssoste. 

 Mõjutada kahtlejaid tegema otsust. 

 Võita kliente konkurentidelt. 

 Panna edasimüüjad aktiivselt pakkuma. 

 Suurendada käivet. 

 Premeerida lojaalseid kliente. 

 Parema riiulikoha saamine. 

 Uute toodete müügile võtmine. 

Uute klientide meelitamise ja olemasolevate klientide kordusostude kiirendamisega 

püütakse lõpptulemusena saavutada pikaajalist kliendisuhet. (Kuusik jt 2010, lk 254-255) 

 

 

1.2 Jaekaubanduse olemus, tootja turundusvõimalused läbi 

jaekaubanduse tarbijani jõudmiseks 

 

Jaekaubandusettevõte on ettevõte, mille põhitegevus on isiklikuks, s.o mitteäriliseks 

tarbimiseks mõeldud kaupade müük lõpptarbijale (Mallene 2005, lk 9). 

Kuna analüüsitav ettevõte kasutab üheastmelist turustusahelat, mille vahelüliks on 

jaekaubandus, siis on turundustegevus suunatud lõpptarbijale. Sellist strateegiat 

nimetatakse tõmbestrateegiaks, mis tähendab, et tekitatakse tarbijate nõudlus toodetele, mis 
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omakorda tagab turustamiseks vajaliku turustuskanali (jaekaubanduse) huvi ja toetuse. 

Turustuskanali suhtes kasutatakse ettevõttes aga tõukestrateegiat, mis tähendab, et tootja 

müügi edendamise meetmed on suunatud jaemüüjale, kes omakorda tutvustab toodet 

lõpptarbijale. Tootja on oma turundustegevuse suunanud peamiselt isiklikume müügile 

ning kaubanduse ergutamisele [Push ... 2014] ja (Kuusik jt 2010, lk 262 põhjal) 

Tänapäeval ei piisa tarbijate mõjutamiseks vaid brändi tuntuse kasvatamisest, sest 

ostukohtade valik ja brändide rohkus ostukohas mõjutavad tarbija teadvust vahetult enne 

ostuotsuse tegemist. Uuringud on näidanud, et 50-70% ostudest ei ole enne ostukohta 

minekut planeeritud ja nendest omakorda pooled ostud on mõjutatud ostukeskkonna poolt. 

Ostukohasisesteks mõjutajateks võivad olla näiteks brändi väljapanek, ostukohas pakutav 

stiimul (mõni müügipromotsiooni meede), personaalne müük ja ostukoha atmosfäär. 

(Tamm 2008, lk 8, 25) 

Tootmis- ja jaekaubandusettevõttel tuleb kauba visuaalse tuntuse (visual equity) 

suurendamiseks investeerida ostukohapromotsioonidesse ja eristuvate väljapanekute 

loomisesse. Visuaalset tuntust defineeritakse kui tarbija poolt konkreetse brändi ostmise 

tõenäosuse suurendamist brändi parema väljapaneku tõttu ostukohas. (Tamm 2008, lk 25) 

Riiulite paigutamise tänane ja homne instrument on planogramm (planogramming), 

millega määratakse konkreetsele kaubale konkreetne asukoht riiulil, lähtudes riiulipinna 

suurusest, pakendi suurusest, kauba teenitavast kasumist, kauba käibekiirusest jne. See on 

äritüübiti erinev, sest aluseks on ikkagi kaupluse kaubavalik ja strateegia alusel välja 

töötatud kauba paigutamise põhimõtted. Planogrammide koostamine on väga töömahukas. 

Selle mugavamaks koostamiseks on loodud arvutiprogrammid. (Siimon 2014, lk 83-84) 

Ühe kaubaartikli suures koguses väljapanek jätab visuaalselt väga hea mulje. Eraldi 

väljapaneku meetodiks on kauba ladumise erivariant: kauba väljapanek tootja alustel. See 

peab olema põhjendatud vähemalt ühega alljärgnevast: 

1. Mahul põhinev väljapanek. Alusega sisseostetud kauba ostuhind on madalam ning 

võimaldab teha soodusmüüke, loomaks kliendile kauplusest soodsat hinnamuljet. 

2.  Kiire käibega kaup. Kaupa, mis on mahult suur ja/või suure käibekiirusega, on kasulik 

eksponeerida alustel. See hoiab kokku kauba väljapanijate tööaega ning kiirendab veelgi 

müüki, sest torkab kliendile paremini silma. Lisaks säästab niisugune kauba 

eksponeerimine väärtuslikku riiulipinda. 



12 
 

3. Makstud väljapanekupind. Võrdsetes eksponeerimistingimustes ei pruugi see toode 

olla parima müügipotentsiaaliga, kuid tootja maksab eraldi aluse või reklaamistendi 

eksponeerimise eest tasu. (Siimon 2014, lk 84) 

Kauba väljapaneku tehnikad on järgmised: 

 Konkreetse teemaga seotud väljapanek, ka inspireeriv väljapanek. Seda kasutatakse 

siis, kui soovitakse näidata kaupade kokkusobitamise võimalusi ja ideid. Niisugune 

väljapanek julgustab ostma erinevaid kokkusobivaid kaupu. 

1. Väljapanek kauba järgi: kõige levinum väljapanekuviis: eelkõige toidu- ja 

esmatarbekauplustes. Kui ostja otsib konkreetset kaupa, siis leiab ta selle ühest kohast 

teiste omataoliste hulgast. 

2. Vertikaalne väljapanek: eriline väljapanekuviis ostja tähelepanu tõmbamiseks. Nimelt 

liigub inimese pilk horisontaalselt vasakult paremale, otsides konkreetset kaupa või 

värvi. Et ta paneks tähele võimalikult palju kaupu, paigutatakse sama kaup vertikaalselt 

esiküljega ülevalt alla ja erinevad kaubad vasakult paremale. Selline paigutus loob 

kaubast korrastatud vertikaalsed „ribad“, pakkudes ostjale silmade kõrgusel vasakult 

paremale kogu väljapandud sortimenti. Vertikaalselt soovitatakse paigutada riiulisse 

sama kauba eri variandid. 

3. Väljapanek värvi või suuruse järgi: lihtsaim ja efektiivseim väljapaneku võimalus, kui 

ostja valiku kriteerium on värv või suurus. Põhiliselt kasutatakse kodukaupade puhul. 

Värvi järgi väljapanekul paigutatakse kaubad välja, alustades heledatest ja lõpetades 

tumedate toonidega. 

4. Hinnaklassil põhinev väljapanek: kokku paigutatakse kaubad, mis kuuluvad samasse 

hinnaklassi.  

5. Mahul põhinev väljapanek: ostjat meelitatakse ostma muljega, et „suur kogus kaupa 

müügisaalis = odav hind“. (Siimon 2014, lk 84-85).  

Traditsiooniliste väljapanekute kõrval kasutatakse nüüdisajal ostja tähelepanu võitmiseks 

üha enam kauba eriväljapanekuid atraktiivsetel müügipindadel. Nendeks on nn riiuliotsad 

(end caps), nn edustusala (promotion area, aisle) ja eraldiseisvad väljapanekukohad 

(dispalys, freestanding fixtures). Riiuliotsad jäävad käigutee äärtesse, tõmmates tähelepanu 

möödumisel või riiulivahesse sisenemisel. Vahetu läheduse tõttu saab niisugune müügipind 

äärmiselt suure tähelepanu osaliseks. Seda pinda on soovitav kasutada riiulivahedes 

asuvate sooduspakkumiste või uudistoodete esitlemiseks. Edustusala ja selle riiulid 
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paigutatakse üldjuhul sissekäigu lähedale parima müügipotentsiaaliga kohta. See on 

eelkõige hooajakauba, konkreetse teema või tähtpäevaga seotud kauba väljapaneku pind. 

Eraldiseisvad väljapanekukohad annavad tootjaile võimaluse panna eraldi välja toode, 

tootesari või kaubamärk, eesmärgiks suurendada läbimüüki. (Siimon 2014, lk 85) 

Lisaks eelnevale on tähtsal kohal ka toote pakend, mis hoiab toodet koos, kaitseb seda ning 

mõjutab oma suurusega tabija ostu- ja tarbimiskogemust. Pakendi lahutamatuks osaks on 

märgistus, mis annab informatsiooni toote kohta. Pakend ja märgistus on olulised 

promotsioonivahendid, kuna võivad mõnikord olla efektiivsemadki kui reklaam, sest 

tarbijad näevad seda ostusituatsioonis ning seega on neil kohe võimalik reageerida ja toode 

ära osta. (Kuusik jt, lk 168-169) 

 

 

1.3 Erinevad müügipromotsiooni meetodid 

 

Õige müügipromotsiooni meetodi leidmiseks tuleks esmalt turg segmenteerida. See on 

protsess, mille käigus jagatakse ühe toote või teenuse turg alagruppideks ehk segmentideks 

klientide eripära alusel. Tarbijaturul kasutatakse tihti segmenteerimise alusena tarbija 

üldiseid omadusi, nagu vanus, sugu, ametiala vms. Olles identifitseerinud turusegmendid 

ning otsustanud, milline segment või segmendid saavad ettevõtte sihtturuks, tuleb 

ettevõttel järgmisena positsioneerida oma toode või teenus, mis tähendab toote/teenuse või 

ettevõtte imago loomise protsessi sihttarbija teadvuses. (Kuusik jt 2010, lk 124, 126, 144-

145).  

Igal promotsiooni vormil on spetsiifilised tööriistad. Näiteks reklaam hõlmab trükiseid, 

raadiot ja televisiooni ning väliseid reklaamikandjaid (billboards). Isiklik müük 

(müügipersonali poolt läbiviidud toote tutvustus, eesmärgiks läbi viia kliendisuhe ja müük) 

hõlmab presentatsioone, nn tasuta lõunaid ning ergutusprogramme. Müügitoetusel on 

vahendiks auhinnad, allahindlused, kupongid võistlused, demonstratsioonid ning 

jaemüügis toimuvad väljapanekud. (Kuusik jt 2010, lk 239) 



14 
 

Tabel 3. Müügipromotsiooni meetodid klientide suunamiseks. Allikas: (autor, Wood 2010, 

lk 194 ja Kuusik jt 2010, lk 254 põhjal) 

Tehnika Kirjeldus 

Tasuta tootenäidis Eesmärgiks on see, et kasutamisele järgneks 

ostmine. Võib olla tavapärasest tootest väiksem. 

Voucher või kupong Sertifikaat või spetsiaalne kood, millega saab 

allahindlust toote täishinnast 

Preemia Toode, mida pakutakse suhteliselt madala hinnaga 

või tasuta, ergutamaks toodet ostma või müügikohta 

külastama. 

Loterii või loosimine, võistlus, mäng Võimalus võita raha või auhind, ostes kindlast 

kohast, kindlal ajavahemikul kindlaid tooteid.  

Üleüldine allahindlus Enim kasutatav müügitoetusmeetod eriti 

hooajakaupade puhul.  

Degustatsioon Sisuliselt sama, mis tasuta tootenäidis. Toimub 

müügikohas või mõnes muus avalikus kohas. 

Allahindlus kliendikaardiga Suurendamaks tarbijate lojaalsust, võimaldatakse 

neile kliendikaardiga soodsamaid hindu. 

Punktisüsteemid Näiteks krediitkaardi preemiaprogramm. 

Kaubamärgiga reklaamtoode Igapäevane ese - näiteks T-särk või kalender, mis 

kannab meeldetuletuseesmärkidel tootja brändi või 

logo. 

 

Tabel 3. näitab tavaliste müügitehnikate mitmekesisust, mida saab kasutada sõltuvalt oma 

sõnumi eesmärgist ja strateegiast. Võttes arvesse müügipromotsiooni, saab eesmärgistada 

kliendid või ärikliendid, kui tahta:  

 Julgustada toote proovimist - potentsiaalne klient peab toodet vähemalt korra proovima 

enne kindlat otsustamist ning otsust teha kordusost. Müügipromotsiooni kasutatakse 

siin tavaliselt toote tutvustamiseks ning suuremate müügitulemuste saavutamiseks. 

 Tugevdada toote või brändi (bränd on väärtusloome süsteem, mis kätkeb 

funktsionaalset kasu, lisaväärtust ja lubadusi, mida tarbijad väärtustavad piisavalt, 

kulutamaks selle peale oma raha) reklaami - põnev müügipromotsioon võib aidata 

klientidel reklaamisõnumit märgata ja meelde jätta. 

 Äratada huvi - saada kliendid poodi külastama või tootjaga kontakteeruma, võib olla 

väljakutse. Mõned turundajad kasutavad kuponge, tootenäidiseid või teisi tehnikaid, et 

saada klient esimest sammu astuma. 

 Julgustada korraga mitme toote ostu - sõltuvalt sortimendis olevate toodete arvust, saab 

kasutada müügiedendust, et panna klient ostma kaht, kolme või koguni rohkem tooteid.  

 Julgustada jätkutoodete ostu ja kasutamist - tahtes luua kliendilojaalsust, suurendada 

müüke ja vähendada uute klientide saamise kulusid. Supermarketid teevad seda oma 



15 
 

püsikliendiprogrammidega. Kui planeerida vouchereid või teisi vahendeid, tasub 

mõelda kliendisaamise pikaajalisele efektile ja -suhetele selle asemel, et „ajada 

müüginumbrid kuuks üles“ (Wood 2012, lk 194) 

Lisaks eelpool mainitud meetoditele ei saa tähelepanuta jätta internetiturundust ja 

turundust sotsiaalmeediavõrgustikes. Internet on toonud müügiprotsessi kliendile lähemale 

ning võimaldab kliendil olla teadlikum tarbija, kes otsib ise ettevõtete ja toodete kohta 

infot. Selline üleminek tähendab ettevõtetele uusi väljakutseid ja võimalusi. Kui klient 

soovib ise infot hankida, siis on see õige koht, kus oma ettevõttega silma paista. Kliendi 

tegevus hõlmab internetiotsingut, sotsiaalset suhtlust ja kogemuste jagamist. [Viis ... 2014] 

Kuna vaadeldaval perioodil töös analüüsitav ettevõte interneti teel tooteid ei müünud, on 

autor välja toonud vaid sotsiaalmeedia. Tuntuimate sotsiaalmeedia kanalite hulka 

kuuluvad: Facebook, Google+, Twitter, Youtube, LinkedIn, Pinterest ja Instagram. [Kuidas 

...2014]. Töös analüüsitav ettevõte kasutab neist vaid Facebooki, kus neil on üle viie 

tuhande jälgija. [Kommivabrik...2015] 

Facebooki kasutamisel ärilistel eesmärkidel on kolm peamist võimalust:  

1. Oma fännilehe rajamine: See on Facebookis brändi kanaliks. Kui peamiseks 

eesmärgiks on luua oma tugev üldine kohalolu Facebookis, tuleb juurutada sealne 

fännide kasvatamise strateegia. Peamiseks eesmärgiks peaks seal olema luua 

diskussioone, juhtida teadlikkust, suurendada oma jälgijate hulka, hoida pidevalt nende 

tähelepanu üleval ning olla aktiivne sealse kogukonna liige.  

2. Turundus ja promotsioon: läbi oma kogukonna rajamise tekib võimalusi oma 

toodete, teenuste või tulemas olevate ürituste turundamiseks. Kasutades Facebooki 

turundus- ja promotsioonivahendina, võib olla kasulik suunata kogu lehe liiklus 

(traffic) maandumislehele (landing page), ürituse registreerumislehele, reklaamida 

peagi turule jõudvat toodet või sooduspakkumist. 

3. Reklaam: Üheks efektiivseks reklaami võimaluseks on promoted posts. See tähendab, 

et ettevõttel on võimalus teha tasulisi postitusi mis jõuavad ka nende inimeste 

uudistevoogu, kes antud brändi fännilehte ei jälgi. Facebookis reklaamimise üks olulisi 

eeliseid on väga täpne suunamisvõimalus. Selliselt jõuab konkreetse sihtrühmani, kes 

on kõige tõenäolisemalt valmis sinu tooteid/teenuseid ostma. (Levy 2010, 124-125), 

[Kuidas ... 2014] 
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Oluline on olla nähtaval ka erinevates interneti otsimootorites. Google AdWords ja SEO 

(Search Engine Optimization) on kodulehe nähtavusel kriitilised tegurid. Google esilehel 

positsioneerimine toob rohkelt uusi külastajaid ja kliente. Tervelt 90% kasutajatest ei vaata 

kaugemale Google esilehest. Seega on oluline olla internetis nähtav. Google AdWords ja 

SEO aitavad ettevõtte kodulehe otsingutulemustes esilehele. AdWords on makstud reklaam 

Google otsingumootoris, mis kuvab reklaami vastavalt ostetud märksõnadele. SEO on 

orgaanilised otsingutulemused, mis ilmuvad otsingutulemustesse vastavalt optimeeritud 

sisule. [AdWords...2012] ja (Aavik 2010, lk 71) 

 

1.4 Müügitoetuse mõju 

 

Müügikampaaniad ei asenda aktiivset müüki, sest see ei muuda pikaajalisi trende ega aita 

kaasa pikaajalisele kliendi lojaalsusele. Samas on müügitoetus siiski taktikaline vahend, 

mis mängib strateegilist rolli. 

Müügitoetuse plussid: 

 Tõmbavad klientide tähelepanu ning pakuvad informatsiooni, mis võib viia ostuni. 

 Müügitoetuse puhul pakutakse ergutusvahendeid, mis annavad tarbijale lisaväärtust. 

 Müügitoetus kutsub kohe ostma ning seega saab ettevõte kiiret tagasisidet. Kui 

reklaamiga öeldakse, et ostke meie toodet, siis müügitoetuse sõnumiks on, et ostke 

seda kohe. 

 Müügitoetus on väga paindlik, tänu paljudele võimalustele saadakse mõjutada erineva 

elustiili ja demograafilise taustaga inimesi. 

 Müügitoetusega saab mõjutada nii tarbijaid kui vahendajaid. 

Müügitoetuse miinused:  

 Müügitoetus võib kahjustada brändi tarbijaväärtust (brand equity). 

 Tihtipeale eiratatakse integreeritud turunduskommunikatsiooni printsiipi ning 

müügitoetusega saadetakse välja vastukäivaid signaale, mis ei ole kooskõlas ettevõtte 

teiste sõnumitega. 

 Müügitoetuse sagedasel kasutamisel muutuvad tarbijad nende võtete suhtes 

ükskõikseks või ajastavad oma tarbimise müügikampaaniate ajaks. 
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 Lühiajaline tulemus.  

(Kuusik jt 2010, lk 257) 

Seega võib kokkuvõtvalt öelda, et müügitoetus õigustab end lühiajaliste eesmärkide 

saavutamiseks, mille käigus tehtavad turundusinvesteeringud stimuleerivad kliente ostma 

või müügikanali liikmeid müüma. 

Lisaks müügikohtades ja avalikus ruumis toimuvale peaks tänapäeval tegelema ka 

müügitoetusega sotsiaalmeedias. Ajaressurss on väga väärtuslik ning korralik 

sotsiaalmeediaturundus nõuab väga palju aega. Lisaks inimressursile on sageli kriitilise 

ulatuse saamiseks vaja teha tasulist reklaami, nagu Facebooki promoted posts. Ilma 

reklaamita on väga raske jõuda suurema sihtrühmani ja kasvatada fännilehe aktiivsust. 

Tõsisemad kampaaniad eeldavad lisaks kogenud veebi- või reklaamiagentuuri kulu, kes 

töötavad välja kontseptsiooni ja teostuse. [Kuidas ... 2014] 

Töö järgmine osa põhineb müügikampaaniate tulemuslikkuse hindamisel. Lisas on välja 

toodud OÜ Kommivabrik kahe tootegrupi müügid kuude lõikes aastatel 2013-2014. 

Perioodil toimus neli suuremat müügikampaaniat, mis on võetud vaatluse alla. Analüüs 

sisaldab kampaaniates osalenud toodete nimekirja, kampaania perioodi, eesmärke, müüki 

toetavaid tegevusi ning antud hinnangut tulemustele, kuidas mõjutas kampaania tootegrupi 

müüke.  
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2. MÜÜGIKAMPAANIATE KASUTAMINE 

ANALÜÜSITAVAS ETTEVÕTTES 

 

2.1 OÜ Kommivabrik üldiseloomustus  

 

Osaühing Kommivabrik on 2001. aastal asutatud ettevõte, mille põhitegevusala on 

maiustuste hulgimüük.  Tooted koonduvad peamiselt brändi „Maiasmokk“ alla, kuhu 

kuuluvad küpsised, kommid ning alates 2015.a. kevadest ka tumedad šokolaadid. Ettevõtte 

tooteid müüakse kõigis suuremates jaekaubanduskettides (edaspidi ka „kett“), nagu Rimi, 

Selver, Maxima, Prisma, ETK kauplused, Comarket ja paljudes väiksemates kauplustes. 

Hetkel on tavasortimendis tooteid 37, sellele lisaks on hooajaliselt jõulusortiment, mille 

toodete arv on olenevalt aastast erinev. Tootmine toimub koostööpartnerite juures ning 

sealt saadakse, kas juba valmis toode või hulgipakendis toode, mida pakitakse ettevõtte 

pakkelaos jaekaubandusse minevatesse pakenditesse. OÜ Kommivabrik 2013.a. käive oli 

1 502 145 eurot ja 2014.a. käive 2 429 113 eurot. 

Alates aastast 2012, pärast Eesti Kaitseväe välja kuulutatud mitmel riigihankel osalemist, 

müüakse kõrvaltegevusena erinevaid tooteid ka Eesti Kaitseväele. Kaitseväele  pakutav 

sortiment on lai, kuna üks riigihangetest hõlmas kauasäilivaid kuivtoidupakke ning teine 

sõdurite igapäevast toitlustamist. Seega on pakutavate toodete nimistus tooteid alates 

leivast ja lihakonservidest kuni erinevate maiustusteni. Kaitseväe jaoks on eraldi välja 

töötatud bränd „EESTI JÕUD“, mille alla kuuluvad piimašokolaaditahvlid, konservid, leib 

ning erinevad kommid, kuivatatud puuviljad ja pähklid. 

Ettevõtte kontor asub Tallinnas, aadressil Rävala pst 2 / Kivisilla 8, kus töötab 7 inimest. 

Lisaks on üle Eesti 4 piirkondlikku müügiesindajat, kes tegelevad kauplustes toodete 

väljapanekute korrastamise ja klientidele kauba tellimisega. Kontorist eraldi paikneb 
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pakkeladu, kus pakitakse peamiselt komme, kuivatatud puuvilju ja pähkleid. Kokku on 

töötajaid ettevõttes 12. Töötajate struktuur on näha järgneval joonisel: 

Joonis 2. .OÜ Kommivabrik organisatsiooni struktuur. Allikas: (autor) 

 

OÜ Kommivabrik igapäevast tööd koordineerib tegevjuht, kellel on otseseid alluvaid 5: 

müügijuht, turundusjuht, ostujuht, eriprojektide juht ning raamatupidaja. Müügijuht tegeleb 

erinevate kampaania- ja sortimendipakkumistega ning koordineerib piirkondlike 

müügiesindajate igapäevast tööd. Turundusjuht tegeleb tootearenduse ja erinevate 

turundustegevustega, teda abistab turundusassistent. Ostujuht korraldab toodete sisseostu 

koostööpartnerite juurest, igapäevase pakkelao töö, tegeleb kõigi tellimustega ning suhtleb 

lao- ja logistikapartneriga. Eriprojektide juht tegeleb peamiselt Kaitseväe toodetega- 

riigihangetesse toodete otsimise ja pakkumiste koostamisega, vajadusel ka teiste 

eriprojektidega. Raamatupidaja korraldab igapäevase ettevõtte raamatupidamise ning jälgib 

eelarvete täitmist. Lao- ja logistikateenuseid ostetakse teenusena koostööpartnerilt, kes 

tagab, et kõik tellimused oleks õigeaegselt OÜ Kommivabrik klientideni jõudnud. 

Aastal 2014 toimus brändi Maiasmokk uuenduskuur mille käigus loodi olemasolevatele 

toodetele uued ühtse siiliga pakendid, samuti lisandus aasta jooksul kommide tootegruppi  

9 uut toodet. Uued pakendid on puhta ja selge kuvandiga ning parandavad toodete 

nähtavust riiulites. Koos pakendivahetusega loodi ka uus turunduskommunikatsioon, mis 

on personaalne, soe ja emotsionaalne; püütakse edasi anda šokolaadi asjatundja kuvandit; 

Tegevjuht 

Müügijuht 

Müügi-
esindajad 

Turundus-
juht 

Turundus-
assistent 

Ostujuht 

Pakkeladu 

Eriprojektide 
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Raamatu-
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püütakse läheneda innovatiivselt tootearenduses ning luua tarbija jaoks üllatusmomenti; 

kinnistada tabijas kvaliteetse šokolaadi kuvandit. 

 

2.2  Kampaaniaid analüüsiva meetodi valik 

 

Osaühingul  Kommivabrik on jaekaubanduskettidega konfidentsiaalsed lepingud, mis 

sätestavad toodete sissemüügihinnad, kampaaniate korraldamise- ja eriväljapanekute tasud 

ja muu sellise, seega pole töö autoril võimalik avaldada, mis kogustes ning hindadega 

kampaaniate ajal tooteid kuhugi müüdi. Küll saab seda teha aga kokkuvõtvalt, vaadeldes 

tootegrupi müüki enne kampaaniat, kampaania ajal ning peale kampaaniat.  

Jaekaubanduskettide kauplused on sageli ketipõhiselt eri tüüpide järgi jaotatud, enamasti 

oleneb see kaubanduspinna suurusest. Eri tüüpi kauplustel on aga erinevad sortimendid. 

Seetõttu on Maiasmoka tooted mitmetes kettides esindatud mõnes poes peaaegu terve 

sortimendi ulatuses ning teistes poodides ainult osaliselt. Enamus jaekaubanduskettidest 

võtab kampaaniapakkumistesse ka sortimendiväliseid tooteid. Seetõttu poleks otstarbekas 

tooteid kettide lõikes vaadata, kuna tooted võisid seal olla vaid sortimendivälise kampaania 

korras.  

Kuna kampaaniate ajal olid erinevates jaekaubanduskettides toodetel erinevad hinnad ning 

erinevad sortimendid (seda ka isegi sama kaupluste keti põhiselt), siis pole autor pidanud 

otstarbekaks tooteid ja kette eraldi vaadelda. Selle asemel vaadeldakse kogu tootegrupi 

väljamüüki ettevõttest.  

 

 

2.3 Valitud kampaaniate tulemuslikkuse hindamine 

 

OÜ Kommivabrik kasutab tavaliselt müügi soodustamiseks toodete soodushinnaga 

müümist jaekaubanduses. Kui, siis sõltuvalt kampaaniast tehakse lisakulutusi vaid toodete 

parema väljapaneku jaoks (eriväljapanekud). Et näha, kas ja kuidas mõjutab müüki 
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rohkemate turundustegevuste kaasamine kampaaniasse, on autor järgnevalt analüüsinud 

nelja vaadeldaval perioodil läbi viidud suuremat kampaaniat. Analüüsimiseks valitud neli 

müügikapaaniat erinevad üksteisest pikkuse, kampaanias osalenud toodete ning reklaami 

poolest. Esimene kestis 8, teine 3,5; kolmas 5 ning neljas 8 nädalat. Kampaaniate pikkused 

olid erinevad seetõttu, et kõigis jaekaubanduskettides ei alanud ja lõppenud 

hinnasoodustused kampaanias osalenud toodetele samaaegselt, samuti erinesid 

kampaaniaperioodide pikkused jaekaubanduskettide lõikes. Pikemate kampaaniate puhul 

valiti kampaaniaperiood selle järgi, et müüki toetavat reklaami saaks läbi viia kõigis 

soovitud jaekaubanduskettides. Müügisoodustamise perioodi võrreldakse müügiga enne ja 

pärast kampaaniat ning vaadeldakse, kas ning kuidas on tulemused pärast perioodi lõppu 

muutunud. Analüüs aitab mõista, milline reklaamikanal mõjutas tarbijate ostuotsuseid 

enim. 

 

 

2.3.1 Kampaania „Maiasmoka lemmik“ analüüs 

 

Analüüsitav kampaania kestis kokku kaheksa nädalat ning toimus perioodil 26.09-

22.11.2013.a. Kampaanias osales kogu Maiasmoka kommide tootegrupp, kokku 6 toodet: 

Rosin piimašokolaadis, Rosin jogurtis, Maapähkel piimašokolaadis, Kirss tumedas 

šokolaadis, Must sõstar tumedas šokolaadis ja Apelsin tumedas šokolaadis. Tegemist on 

100- kuni 155-grammiste kommipakkidega. Kampaania eesmärgiks oli toodete müügi- ja 

tuntuse ning brändi tuntuse suurendamine. Kampaaniaperioodiks oli mitme 

jaekaubandusketiga kõigile või osadele toodetele kokku lepitud soodushind.  

Tooteid reklaamiti ühes jaekaubandusketis riiulirääkijate (riiulist väljaulatuv reklaam 

toodete juures) abil. Kampaaniaperioodiks oli loodud Maiasmoka kodulehele spetsiaalne 

rakendus, kus küsiti, milline sort Maiasmoka kommidest vastajale enim maitseb. Samas 

rakenduses oli võimalus vastajal jätta ka toote kohta lõbus kommentaar, mida sai hiljem 

kasutada tarbijate hulga kokku lugemiseks, keda kampaania kõnetas. Vastajate 

motiveerimiseks küsiti samas rakenduses veel, milliseid Maiasmoka komme ta terve kasti 

võita sooviks. Igal nädalal loositi kõigi vastajate vahel välja 10 kasti komme, kokku 80 
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kasti, vastavalt võitjate vastustes märgitud soovidele. Erinevate jaekaubanduskettide 

kauplustes kasutati peale tööpäeva lõppu ja nädalavahetustel, kui inimesed rohkem 

sisseoste teevad, degusteerijate abi, kes jagasid möödujatele tootenäidiseid, mida oli 

võimalik koheselt maitsta. Tootenäidisel oli kirjas info, mis suunas kodulehel olevale 

rakendusele. Sama infoga tootenäidis oli ka oktoobrikuu Anne&Stiil ajakirja vahel. Igal 

nädalal postitati teade käimasolevast kampaaniast ka Maiasmoka Facebooki lehele.  

 

Joonis 3. Maiasmoka kompvekkide müüdud kogused aastal 2013. Allikas: (autor, 

tuginedes lisas esitatud andmetele) 

Jooniselt 3. on näha, et komme müüdi kolmel kampaania toimumise kuul- septembris, 

oktoobris ja novembris vastavalt 36 494, 59 787, ja 23 998 pakki, kokku 120 279 pakki. 

Numbrid näitavad, et oktoobris oli müük novembriga võrreldes üle kahe korra suurem. 

Kuigi kampaania algas septembri lõpus, on augustiga võrreldes müügid peaaegu poole 

suuremad. Jooniselt 3. saab näha, et suvekuudel polnud müüginumbrid kuigi suured. Kuna 

tegemist on šokolaaditoodetega ning 2013. aasta suvi oli üsna palav, polnud 

šokolaadikommid kaupluses ilmselt tarbijate esmaeelistuseks. Üheks müügi suurenemise 

põhjuseks septembris võib pidada seda, et mõned jaekaubandusketid ostavad suuremad 

toodete kogused enda kesklattu tavaliselt juba enne kampaania algust, et oleks korralik 

kogus kaupa väljapanekute jaoks ning täiendavad oma varusid kampaania kestel vastavalt 

vajadusele. Kauplustes olid novembrikuuks veel piisavad varud olemas ning kuna 

kampaania lõppes enne kuu lõppu, siis varusid enam ei täiendatud, mistõttu oli toodete 
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müük novembris üle kahe korra väiksem kui oktoobris. Teiseks põhjuseks võib pidada 

jõuluhooaja algust, mil jaekaubanduses alustatakse hooajaliste toodete müüki (piparkoogid, 

jõulupakendites kommid jne). Kaunid jõulutoodete väljapanekud ja toodete uudsus 

tõmbavad piisavalt ostjate tähelepanu, et nad valiksid mõne jõulutoote tavapärase eelistuse 

asemel.  

Jooniselt 3. on nähtav, et detsembris müüginumbrid taas tõusid. Siiski oli ka sel ajal 

jõulutoodete hooag, mis mõjutas oluliselt tavatoodete müüginumbreid.  

 

 

Joonis 4. Maiasmoka kompvekkide müüdud kogused aastatel 2013 ja 2014. Allikas: (autor, 

tuginedes lisas esitatud andmetele) 

Jooniselt 4. võib lugeda, et aastal 2014 on kommide müük suurenenud võrredes 2013. 

aastaga 443 384 paki võrra, seega oli müügi kasv 111,69%. Peamine põhjus on sellel viie 

uue kommisordi lisandumine tootevalikusse aprillikuus ning veel nelja sordi lisandumine 

septembris. Sellest kirjutab autor töö sama peatüki järgnevates osades lähemalt. Siiski aitas 

kampaania „Maiasmoka lemmik“ kaasa toodete tuntuse kasvule tarbijate seas. Kodulehele 

loodud kampaaniarakenduse kaudu saadi tarbijatelt oodatust palju enam positiivset 

tagasisidet, kus kiideti tooteid ja väideti, et ei oldud varem Maiasmoka kommidest 

396 972 tk 

840 356 tk 

2013.a.

2014.a.
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kuulnudki. Samuti olid toodete müügid pärast kampaania lõppu kui uued tooted veel 

sortimendis polnud, varasemaga võrreldes kasvanud. (LISA 2.) 

 

 

2.3.2. Kampaania „Tõeline elamus küpsistest“ analüüs 

 

Kampaania toimus perioodil 02.04.-28.04.2014.a, kokku kolm ja pool nädalat. 

Analüüsitavas kampaanias osales kogu Maiasmoka küpsiste tootegrupp, kokku 10 toodet: 

Šokolaadiküpsised kohvi ja metspähklitega, Šokolaadiküpsised metspähklite ja rosinatega, 

Krõbeküpsised jõhvikatega, Krõbeküpsised õunte ja kaneeliga, Maapähkliküpsised 

šokolaadiga, Maasikaküpsised, Kirsiküpsised, Õunaküpsised, Vaarikaküpsised ja 

Apelsiniküpsised. Tegemist on 130- kuni 200-grammiste küpsisepakkidega. Kampaania 

peamiseks eesmärgiks oli uuenduskuuri läbinud pakendite tutvustamine ning selle kõrval 

ka müügi-, brändi- ja toodete tuntuse suurendamine. Kampaaniaperioodiks olid mitmete 

jaekaubanduskettidega toodete jaoks kokku lepitud soodushinnad. Mitmes ketis paiknesid 

tooted lisaks tavapärasele planogrammiga kindlaks määratud kohale ka riiuliotstes. 

Motiveerimaks ostu sooritamist, oli kavandatud suur tarbijakampaania, mille peaauhinnaks 

oli 1000-eurone Piletilevi kinkekaart. Kümme lohutusauhinda olid 50-eurosed Piletilevi 

kinkekaardid. Loosimises osalemiseks tuli osta vähemalt 1 pakk Maiasmoka küpsiseid 

ning registreerida oma ostutšekk. Kampaaniaperioodiks oli Maiasmoka kodulehele ning 

Facebook-i kontole loodud spetsiaalne rakendus, kus sai ostutšekke registreerida. 

Registreeruda sai ka saates SMS-i. Et tarbijad kampaaniast teadlikud oleksid, oli 

kauplustes kõigil toodetel pakendie lisatud kleebis, mis informeeris kampaaniast, ning 

suunas Maiasmoka kodulehele lisa lugema. Paljudes kauplustes toimusid küpsiste 

degusteerimised, kus oli degusteerija käest võimalik saada flaier infoga käimasolevast 

kampaaniast.  

Lisaks jaekaubanduses toimuvale toetas kampaania eesmärke printreklaam- suuremates 

naisteajakirjades olid lühikesed pressiteated Maiasmoka uuenenud pakendites küpsiste 

kohta. Internetis toetas kampaaniat Google AdWords ning iganädalased postitused 

Maiasmoka Facebooki kontol.  
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Joonis 5. Kauplustesse müüdud Maiasmoka küpsiste kogused kuude lõikes aastal 2014. 

Allikas: (autor, tuginedes lisas esitatud andmetele) 

Jooniselt 5. on näha, et märtsis ja aprillis müüdi küpsiseid kauplustesse 98 748 ja 51 155 

pakki, kokku 149 903 pakki. Kuigi kampaania toimus ainult aprillis, on märtsikuu suurte 

koguste müügi põhjuseks see, et jaekaubandusketid ostavad kampaanias osalevad tooted 

enda ladudesse juba enne kampaania perioodi algust sisse. See annab võimaluse kampaania 

alguseks teha kauplustesse korralikud väljapanekud. Kampaania ajal tellitakse tooteid 

juurde vaid vajaduse korral, mistõttu olid müügid aprillis märtsiga võrreldes 

tagasihoidlikumad. Aasta esimeste kuude heade müüginumbrite taga on mitmed 

soodushindadega pakkumised, mida oli vaja teha, et vähendada vanades pakendites toodete 

laojääke. Kuna kampaania eesmärgiks oli uute pakendite tutvustamine, siis see eesmärk sai 

kindlasti täidetud- uued pakendid on vanadega võrreldes riiulis ja väljapanekuna palju 

silmapaistvamad, sest varem olid kõik pakendid eri värvi, kuid nüüd domineerib vaid valge 

värv. Samuti kui vaatata, et aasta esimestel kuudel müüdi vanade pakenditega tooteid 

kokku veidi üle 117 000 paki, siis kampaaniaperioodi tulemus on väga hea. Senisesed 

püsitarbijad ei osanud võibolla alguses harjumuspärast toodet uues pakendis kauplustest 

otsida ning seetõttu võidi konkurendi toodete kasuks otsustada. 
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2.3.3 Kampaania „Tõeline nauding šokolaadis“ analüüs 

 

Analüüsitav kampaania toimus perioodil 14.04.-18.05.2014, kokku viis nädalat. 

Kampaanias osales kogu Maiasmoka kommide tootegrupp, kokku 11 toodet: Maasikas 

tumedas šokolaadis, Tikker tumedas šokolaadis, Rabarber tumedas šokolaadis, Metspähkel 

tumedas šokolaadis, Õun tumedas šokolaadis, Rosin piimašokolaadis, Rosin jogurtis, 

Maapähkel piimašokolaadis, Kirss tumedas šokolaadis, Must sõstar tumedas šokolaadis ja 

Apelsin tumedas šokolaadis. Tegemist on 100- kuni 155-grammiste kommipakkidega. 

Kampaania eesmärgiks oli uuenduskuuri läbinud pakendite tutvustamine, müügi-, brändi- 

ja toodete tuntuse suurendamine ning viie uue toote turule sisenemine. 

Kampaaniaperioodiks oli mitmete jaekaubanduskettidega kõigi või osade toodete jaoks 

kokku lepitud soodushind. Mitmes ketis paiknesid tooted lisaks tavapärasele kohale riiulis 

ka riiuliotstes ja eriväljapanekutes.  

Ostu sooritamise motiveerimiseks oli kavandatud suur tarbijakampaania, mille 

peaauhinnaks oli nädalane Vahemere kruiis kahele maailma suurimal kruiisilaeval. 

Vaheauhindadena loositi igal nädalal kõigi kampaanias osalejate vahel 5 kasti Maiasmoka 

komme. Loosimises osalemiseks tuli osta vähemalt 1 pakk Maiasmoka komme ning 

registreerida ostutšekk. Ostutšekki sai registreerida SMS-i saates või Maiasmoka kodulehe 

kaudu, kuhu oli kampaania ajaks loodud spetsiaalne registreerumiskeskkond. Paljudes 

kauplustes toimusid külastatavuse tipptundidel kommide tootenäidiste jagamised, mida oli 

võimalik koheselt maitsta, samuti oli võimalik degustreerijalt saada flaier, kus oli 

kampaania kohta rohkem informatsiooni.  

Lisaks jaekaubanduses toimuvale toetas kampaania eesmärke printreklaam- suuremates 

ajalehtedes ja naisteajakirjades olid reklaamid käimasolevast tarbijakampaaniast ning 

tutvustavad teated uutest toodetest koos fotodega. Mitmete suuremate naisteajakirjade 

vahel oli tootenäidis. Internetis toetas kampaaniat Google AdWords ja veebibännerid 

suuremate ajalehtede veebilehtedel ning iganädalased postitused Maiasmoka Facebooki 

kontol. 

Lisaks eelpool kirjeldatule käis esimesel kampaanianädalal Eesti populaarseimas, Raadio 

Sky Plus, hommikuprogrammis mäng, kus saatejuhid tutvustasid Maiasmoka uusi tooteid 

ning üks otse-eetrisse helistaja võitis auhinnaks mitu kasti komme. 
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Joonis 6. Kauplustesse müüdud Maiasmoka kompvekkide kogused kuude lõikes aastal 

2014. Allikas: (autor, tuginedes lisas esitatud andmetele) 

Jooniselt 6. selgub, et kauplustesse on müüdud kampaania toimumise perioodil – aprillis ja 

mais 141 715 ja 93 563 pakki, kokku 235 275 pakki komme. Kõik kampaania eesmärgid 

said täidetud ning uute toodete turule sisenemine kulges samuti edukalt. Kindlasti võib nii 

heade tulemuste põhjuseks pidada raadioreklaami ja -mängu raadio hommikuprogrammis. 

Suvekuudel on müüginumbrid tagasihoidlikud, kuid 2014.a suvi oli väga soe ning soojad 

ilmad šokolaaditoodete müüki ei soosi.  

 

 

2.3.4 Kampaania „Mina olen...“ analüüs 

 

Kampaanias osales kogu kommide ning kogu küpsiste tootegrupp. Analüüsitav kampaania 

toimus perioodil 02.09.-02.11.2014.a. ja kestis kaheksa nädalat. Kampaanias osales 10 

küpsisesorti: Šokolaadiküpsised kohvi ja metspähklitega, Šokolaadiküpsised metspähklite 

ja rosinatega, Krõbeküpsised jõhvikatega, Krõbeküpsised õuntega, Maapähkliküpsised 

šokolaadiga, Maasikaküpsised, Kirsiküpsised, Õunaküpsised, Vaarikaküpsised ja 

Apelsiniküpsised. Ja 15 sorti komme: Maasikas tumedas šokolaadis, Tikker tumedas 
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šokolaadis, Rabarber tumedas šokolaadis, Metspähkel tumedas šokolaadis, Õun tumedas 

šokolaadis, Rosin piimašokolaadis, Rosin jogurtis, Maapähkel piimašokolaadis, Kirss 

tumedas šokolaadis, Must sõstar tumedas šokolaadis ja Apelsin tumedas šokolaadis, 

Mustikas tumedas šokolaadis, Pihlakas tumedas šokolaadis, Mandel šokolaaditrühvlis ning 

Mandel jogurtis ja kookoshelvestes – viimase nelja puhul  oli tegemist uute toodete turule 

sisenemisega. Uute maitsete näol on tegemist 100-grammiste kommipakkidega.  

Kampaania eesmärgiks oli müügi- , brändi ja toodete tuntuse suurendamine ning nelja uue 

toote turule sisenemine. Kampaaniaperioodiks oli suuremate jaekaubanduskettidega 

mõningate toodete jaoks kokku lepitud soodushinnad. Mitmes ketis paiknesid tooted lisaks 

tavapärasele planogrammiga kindlaks määratud riiulikohale ka riiuliotstes ja 

eriväljapanekutes. Kampaaniat koos piltidega uutest toodetest reklaamiti mitme keti 

kauplustes riiulirääkijate abil. Ostu sooritamise motiveerimiseks oli tarbijakampaania 

peaauhinnaks 3-päevane šokolaaditeemaline reis kahele Belgiasse. Loosimises osalemiseks 

tuli kampaaniaperioodil osta vähemalt üks Maiasmoka toode ning registreerida ostutšekk. 

Registreerimiseks oli loodud spetsiaalne rakendus  Maiasmoka kodulehele. Läbi rakenduse 

osaledes sai koguda lisahääli, kirjutades lõbusa postituse, millisele Maiasmoka maiustusele 

vastja kõige enam sarnaneb. Samuti sai loosimisele registreeruda saates SMS-i. 

Vaheauhindadena loositi kampaania kestel igal tööpäeval välja kast Maiasmoka tooteid, 

mille sai võitja ise valida. Kokku läks seega loosi 40 kasti komme ja küpsiseid.  

Lisaks eelpool mainitule toetas kampaania ajal müüki mitme jaekaubandusketi siseraadio 

reklaam, tootenäidised suuremate naisteajakirjade vahel, küpsiste degustatsioonid 

kauplustes, mäng Raadio Sky Plus päevases programmis, kus loositi nädala jooksul 

Maiasmoka komme, erinevad postitused Maiasmoka lehel Facebookis, trükireklaam 

naisteajakirjades ja suuremates ajakehtedes ning veebibännerid suuremate ajalehtede 

kodulehtedel.  
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Joonis 7. Kauplustesse müüdud Maiasmoka kompvekkide ja küpsiste kogused kuude 

lõikes aastal 2014. Allikas: (autor, tuginedes lisas esitatud andmetele) 

Jooniselt 7. saab näha, et septembris ja oktoobris on komme müüdud 128 563 ja 123 295 

pakki, kokku 251 858 pakki, Küpsiseid müüdi samadel kuudel 33 582 ja 32 191 pakki, 

kokku 65 773 pakki. Kommide puhul said kõik kampaaniale seatud eesmärgid täidetud, 

kuid küpsiste müük jäi küllalki tagasihoidlikuks. Selle põhjuseks võib pidada mitmeid 

tegureid – enamus reklaamist oli suunatud uutele kommidele ning nagu jooniselt 7. on 

näha, siis juulis ja augustis on müüdud 66 601 ja 55 221 pakki küpsiseid, mis on kokku 

121 822 pakki ja peaaegu poole rohkem kui järgnevate kuude jooksul kampaania ajal. 

Suured müügid eelnevatel kuudel tähendavad, et sel ajal on toimunud teised soodushinnaga 

kampaaniad ning samuti ostis osa jaekaubanduskettidest septembris algavaks kampaaniaks 

küpsised juba augusti lõpus enda ladudesse.  
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Joonis 8. Maiasmoka küpsiste müüdud kogused aastatel 2013 ja 2014. Allikas: (autor, 

tuginedes lisas esitatud andmetele) 

Jooniselt 8. on nähtav müüdud küpsiste koguste muutus aastatel 2013 ja 2014. Aastal 2013 

müüdi 512 225 pakki ja aastal 2014 müüdi 602 670 pakki küpsiseid, seega on müük 

suurenenud 90 445 paki võrra, mis teeb müügi kasvuks 17,66%. 

 

 

2.4  Võrdlus, järeldused ja ettepanekud kampaaniate analüüsist 

 

Käesolevas peatükis on autor võrrelnud eelnevalt analüüsitud kampaaniaid. Vaatluse alla 

on võetud kampaania pikkus, tootegrupp, reklaam. Töö autor on välja toonud järelduse, 

milline kampaania oli tema arvates edukaim. Viimasesse lõiku on lisatud autori soovitused 

ja ettepanekud, mida jälgida tulevaste kampaaniate korraldamisel. 

Kõigi kampaaniate ajal olid enamustes suuremates kauplustes korraldatud toodetele 

eriväljapanekud ning soodushinnad.  

„Maiasmoka lemmik“ kampaania tulemus oli teistega võrreldes kõige nõrgem. Põhjusteks 

võib pidada reklaami vähesust ning toodete väiksemat arvu võrreldes teiste kampaaniatega. 

512 225 tk 

602 670 tk 

2013.a.

2014.a.
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Kuna kampaania kestis kokku 8 nädalat, võis see olla liiga pikk, ning tarbijad võisid olla 

reklaamist väsinud. „Tõeline elamus küpsistest“ kampaaniale võis saada saatuslikuks, et 

kommide kampaania toimus sisuliselt samal ajal ning see võis reklaami jälgivaid tarbijaid 

segadusse ajada. Kampaania „Mina olen...“ saavutas küll väga head tulemused ning 

kampaania jooksul sortimenti lisandunud kommid võeti tarbijate poolt soojalt vastu, kuid 

küpsiste müük jäi selles kampaanias täiesti tagaplaanile. Parimad tulemused andis autori 

arvates kampaania „Tõeline nauding šokolaadis“, mis sai ka neist neljast enim tähelepanu. 

Sellele aitas kindlasti kaasa raadioreklaam ning mäng Eesti populaarseima raadio 

hommikuprogrammis.  

Edukaimaks peab autor „Tõeline nauding šokolaadis“ kampaaniat, kuna see osutus 

tarbijate seas väga populaarseks ning täitis kõik planeeritud eesmärgid. Uued tooted said 

tarbijatelt palju positiivset tagasisidet ning nende turule sisenemist võib pidada edukaks. 

Samuti selgus, et tänu pakendivahetusele sai Maiasmoka bränd väga palju uusi ostjaid 

juurde, sest arvati, et tegemist on täiesti uue sarjaga, mis julgustas tarbijaid tooteid 

proovima ning tulevikus ka kordusostu sooritama. 

Tulevaste kampaaniate puhul soovitab autor ettevõttel läheneda tarbijatele muul viisil. 

Aastal 2014 korraldas OÜ Kommivabrik kolm suurt kampaaniat, mis olid oma sisult üsna 

sarnased – tuli osta toode ning registreerida ostutšekk, et võita hinnaline auhind. Samuti 

toimus kaks kevadist kampaaniat osaliselt samal ajal. Kui üks bränd korraga nii palju pildil 

on, saadakse küll palju tähelepanu, kuid tarbija võivad sellest ka väsida.  
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KOKKUVÕTE 

Konkurents Eesti maiustusteturul on väga tihe ning see paneb tootjaid aina enam mõtlema, 

kuidas meelitada kliente nende tooteid rohkem ostma. Väga suurt rõhku pannakse ka 

olemasolevate klientide säilitamisele, et nad ei valiks konkurendi tooteid. See paneb 

tootjaid järjest enam proovile, kuidas kavandada edukaid müügikampaaniaid, mis 

meelitaks juurde uusi tarbijaid ning paneks regulaarselt tooteid ostvad kliendid tegema 

kordusoste. 

Antud töö eesmärgiks oli anda hinnang valitud müügikapaaniatele uuritavas ettevõttes ning 

teha ettepanekuid müügikampaaniate paremaks korraldamiseks tulevikus. Iga ettevõte 

peaks tegelema läbiviidud kampaaniate analüüsimisega, et hinnata tulemusi, ennetada 

tulevikus vigu ja mõista paremini tarbijate soove.  

Autor valis analüüsimiseks välja neli suurimat müügikampaaniat, mida OÜ Kommivabrik 

aastatel 2013-2014 korraldanud on. Kampaaniad olid sisult küll sarnased, kuid tulemused 

olid küllaltki erinevad. Järgnevalt on toodud kampaaniate hindamise põhjal saadud 

järeldused:  

1.) Kampaania „Maiasmoka lemmik“ oli edukas, kuna kampaania tipphetkel kasvas 

toodete müük sama aasta varasema suurima müüginumbriga võrreldes 17 862 toote 

võrra. Tegemist oli esimese nii laiahaardelise Maiasmoka toodete kampaaniaga 

ning tarbijad olid meeldivalt üllatunud, et sellised tooted olemas on, mille 

olemasolust nad varem ei teadnud. Siiski jäi see kampaania autori arvates kõige 

nõrgemaks. Peamisteks põhjusteks olid väiksem toodete hulk ja vähene reklaam 

võrreldes teiste kampaaniatega.  

2.) Kampaania „Tõeline elamus küpsistest“ oli oodatust edutum. Pakendivahetus küll 

õnnestus ja kampaania ajal suurenesid müügid, kuid pärast kampaania lõppu on 

küpsiste müüginumbrid varasemaga võrreldes samale tasemele jäänud.   

3.) Kampaania „Tõeline nauding šokolaadis“ oli väga edukas. Pakendivahetus ja viie 

uue toote turule sisenemine õnnestus hästi ning neile tekkis tarbijaskond, kes 
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ostavad komme regulaarselt. See kampaania täitis autori arvates ka kõige paremini 

seatud eesmärke. 

4.) Kampaania „Mina olen...“ oli edukas vaid kommide kategoorias, küpsiste müük oli 

kampaaniaperioodil tagasihoidlik ning varasemaga võrreldes väiksem. Selle 

põhjuseks võib pidada reklaamide põhirõhu asetust uutel kommidel. Kommide 

kategooria puhul läks uute toodete turule toomine hästi. Senised püsitarbijad 

tervitasid uusi maitseid ning juurde tekkis ka uusi tarbijaid.  

Kõige õnnestunumaks võib pidada kampaaniat „Tõeline nauding šokolaadis“. Tooted said 

suurel hulgal tähelepanu ning kampaania peaauhind oli tarbijate jaoks atraktiivne. Samuti 

tekkis läbi kampaania tootetele püsitarbijaskond, kes ostavad komme ka ajal kui poodides 

ei ole hinnasoodustusi. 

Enamus OÜ-s Kommivabrik läbiviidud müügikampaaniatest on olnud edukad. Oluline on 

iga kampaania puhul pöörata tähelepanu reklaamile ja toodete väljapanekutele kauplustes, 

mis peaksid olema hästi nähtavad. Samuti on oluline müügikampaania ajastus. Suvekuudel 

kui õues on palav, võiks šokolaaditoodete asemel kampaanias olla pigem küpsised. 

Suuremad  müügikampaaniad võiks jätta välja jõuluperioodist, kui kauplustes on palju 

säravaid jõulutoodete pakkumisi, mis tõmbavad tarbijate tähelepanu. Autori arvates on 

parimad ajad OÜ Kommivabrik toodete müügikampaaniateks aasta algus, kevad ning 

sügisene aeg. Suvine aeg sobib kampaania ajaks vaid küpsistele, kuhu pole šokolaadi 

lisatud. Kuna töös välja toodud edukaima kampaania puhul osutus väga edukaks raadio 

hommikuprogrammi kasutamine, siis leiab autor, et tulevikus sortimenti lisanduvate uute 

toodete puhul tasuks seda reklaamikanalit veel kasutada.  
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SUMMARY 

PERFORMANCE OF SELECT SALES PROMOTION CAMPAIGNS AT OÜ 

KOMMIVABRIK 2013-2014 

Kristiina Laaniste 

The paper is originally written in Estonian. The author put together.  The author has put 

together 6 diagrams on the sales quantities of the sales campaigns. The author used 20 

different sources, of which 15 are in Estonian, 5 in English and 7 were internet sources.  

The subject of this thesis paper is topical, since competition on the Estonian confectionery 

market is very intense, and this is increasingly causing producers to consider how to attract 

customers to buy their products more. A lot of emphasis is also being placed on retaining 

existing customers, so that they do not choose competitors’ products. This is challenging 

producers more and more in terms of how they plan successful sales promotion campaigns 

to attract new customers and to induce customers who buy their products regularly to 

engage in repeat purchases. Given that the company analysed utilises a level one 

distribution chain, with retail businesses as the intermediate link, all of its marketing 

activities are aimed at the end consumer. 

The objective of this thesis paper is to provide an assessment of sales promotion campaigns 

at the company investigated based on theoretical positions and to put forward proposals for 

improving the effectiveness of activities in that area. 

For analysis, the author selected four major sales promotion campaigns conducted by OÜ 

Kommivabrik in 2013-2014. In terms of their content, the campaigns were similar; 

however, their results were quite different. The analysis included the campaigns below, for 

which the sales inducement method utilised was price reduction, supported by various 

marketing activities:  
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“Maiasmoka lemmmik” (Gourmand favourite) campaign – building product awareness and 

increasing sales, “Tõeline elamus küpsistest” (Truly memorable biscuit experience) 

campaign – building awareness of biscuits with updated packaging, “Tõeline nauding 

šokolaadis” (True delight in chocolate) campaign – building awareness of products with 

updated packaging and the launch of new products, and “Mina olen ...” (I am ...) campaign 

– launch of new products and increasing sales.  

Based on the analysis, the “Tõeline nauding šokolaadis” (True delight in chocolate) 

campaign may be considered the most successful. The products received a lot of attention, 

and the main prize of the campaign was attractive for consumers The campaign created a 

permanent customer base for the products, who purchased the sweets even at times where 

there were no discounts in the stores. With every campaign, it is important to pay attention 

to advertising and product displays in shops, which should be easily visible. The timing of 

a sales promotion campaign is also important. 
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Lisa 1. Kommide müük 

 
2013.a. jaan. veeb. märts apr. mai juun. juul. aug. sept. okt. nov. dets. kokku 

Rosin jogurtis 140g 5 365 8 465 15 005 16 085 14 605 13 245 1 765 6 785 14 205 18 405 8 605 9 759 132 294 

Rosin piimashokolaadis 155g 4 950 18 410 12 990 8 648 13 202 8 290 10 070 6 650 14 990 18 170 9 570 11 373 137 313 

Kirss tumedas shokolaadis 120g 2 370 4 010 4 130 3 710 10 490 9 590 3 490 590 3 999 12 341 3 650 4 195 62 565 

Apelsin tumedas shokolaadis 110g 1 520 1 380 1 560 1 480 1 560 1 300 1 400 1 600 1 620 3 397 1 520 1 325 19 662 

Must sõstar tumedas sokolaadis 100g 960 1560 1640 1180 1 020 3 600 2 060 400 1 020 6529 333 2 391 22 693 

Maapähkel piimasokolaadis 100g 320 8100 1700 2120 620 630 3640 2840 660 945 320 550 22 445 

kokku 15 485 41 925 37 025 33 223 41 497 36 655 22 425 18 865 36 494 59 787 23 998 29 593 396 972 

              
2014.a. jaan. veeb. märts apr. mai juun. juul. aug. sept. okt. nov. dets. kokku 

Rosin jogurtis 140g 20 245 12 291 6 985 11 985 15 310 8 185 5 405 5 242 9 265 7 825 6 323 7 667 116 728 

Rosin piimashokolaadis 155g 19 400 11 640 2 780 14 260 10 540 5 100 3 792 4 128 8 306 6 940 4 989 4 342 96 217 

Kirss tumedas shokolaadis 120g 5 690 5 756 3 730 12 990 13 963 9 711 8 810 5 515 14 330 16 650 14 414 7 866 119 425 

Apelsin tumedas shokolaadis 110g 1 362 1 700 1 280 7 100 6 500 2 721 240 1 520 1862 4 000 2 743 6 726 37 754 

Must sõstar tumedas sokolaadis 100g 4 404 3 480 2 040 10 240 8 342 5 060 4 100 1 131 4 479 8 380 2 603 2 104 56 363 

Maapähkel piimahsokolaadis 100g 3 700 1 920 1 780 5 620 710 440 3 564 832 450 200 456 340 19 180 

kokku 54 801 36 787 18 595 62 195 55 365 31 217 25 911 17 536 38 692 43 995 31 528 29 045 445 667 

Maasikas tumedas sokolaadis 100g 0 0 2 500 21 560 9 473 5 122 2 662 4 977 15 868 9 960 2 663 4 959 79 744 

Rabarber tumedas sokolaadis 100g 0 0 1 960 8 740 9 152 5 053 1 000 2 320 5 160 6 820 2 048 2 291 44 544 

Õun tumedas sokolaadis 100g 0 0 1 460 9 240 6 220 2 841 -2 440 -460 840 1 660 805 1140 21 306 

Tikker tumedas sokolaadis 100g 0 0 2 900 22 100 11 533 5 523 2 513 3 983 10 220 10 920 3 865 1994 75 551 

Metspähkel tumedas sokolaadis 100g 0 0 1 400 17 880 1 820 2 690 -2 690 540 6 385 1 400 -1 375 1003 29 053 

kokku 0   0 10 220 79 520 38 198 21 229 1 045 11 360 38 473 30 760 8 006 11 387 250 198 

Mustikas  tumedas sokolaadis 100g 0 0 0 0 0 0 0 0 4 620 10 920 4 870 5 241 25 651 

Pihlakas tumedas sokolaadis 100g 0 0 0 0 0 0 0 0 12 540 10 020 3 790 2013 28 363 

Mandel jogurtis ja kookoshelvestes 100g 0 0 0 0 0 0 0 0 19 640 16 160 7 674 6 831 50 305 

Mandel sokolaaditrühvlis 100g 0 0 0 0 0 0 0 0 14 598 11 440 4 151 9 983 40 172 



40 
 

  kokku 0 0 0 0 0 0 0 0 51 398 48 540 20 485 24 068 144 491 

kokku 54 801 36 787 28 815 141 715 93 563 52 446 26 956 28 896 128 563 123 295 60 019 64 500 840 356 
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Lisa 2. Küpsiste müük 

2013.a. jaan. veeb. märts apr. mai juun. juul. aug. sept. okt. nov. dets. kokku 

Maasikaküpsis marmelaadiga 130g 3 440 5 660 7 380 16 180 7 140 4 240 4 380 7 350 10 900 5 520 4 460 10 540 87 190 

Vaarikaküpsis marmelaadiga 130g 8 578 4 130 4 542 20 348 10 039 6 080 4 700 3 660 9 940 7 380 4 234 11 580 95 211 

Apelsiniküpsis marmelaadiga 130g 3 360 1 700 2 700 12 180 12 980 2 200 2 100 3 340 2 180 4 940 3 700 9 660 61 040 

Kirsiküpsis marmelaadiga 130g 510 2 000 860 9 991 3 600 480 420 520 7 820 2 654 2 500 7 120 38 475 

Õunaküpsis marmelaadiga 130g 531 1 540 860 8 520 6 829 1 800 1 960 2 100 2 780 3 831 3 335 8 790 42 876 

Maapähkliküpsised šokolaadiga 200g 6 970 7 350 15 820 4 261 8 076 5 280 13 440 11 460 7 935 11 923 7 560 9 300 109 375 

Sokolaadiküpsised metspähklite ja 

rosinatega 140g 7 710 3120 420 1020 2816 240 1322 2256 500 487 920 1265 22 076 

Sokolaadiküpsised kohvi ja 
metspähklitega  140g 7 210 2960 1320 1400 2711 584 962 2185 440 377 880 1465 22 494 

Krõbeküpsised õunte ja kaneeliga 190g 0 420 7518 1017 418 3318 420 1161 363 147 168 1596 16 546 

Krõbeküpsised jõhvikatega  190g 0 420 7497 608 414 3318 527 1300 485 63 231 2079 16 942 

kokku 38 309 29 300 48 917 75 525 55 023 27 540 30 231 35 332 43 343 37 322 27 988 63 395 512 225 

              
2014.a. jaan. veeb. märts apr. mai juun. juul. aug. sept. okt. nov. dets. kokku 

Maasikaküpsis marmelaadiga 130g 15 240 17 660 19 380 6 980 9 160 2 720 17 500 19 800 6 760 7 140 3 821 15 640 141 801 

Vaarikaküpsis marmelaadiga 130g 15 560 15 880 12 920 7 860 8 320 7 000 15 580 16 340 6 057 5 800 3 796 16 160 131 273 

Apelsiniküpsis marmelaadiga 130g 5 080 3 310 10 150 5 980 4 800 5 820 4 100 4 200 5 789 3 080 1 220 10 460 63 989 

Kirsiküpsis marmelaadiga 130g 3 000 2 510 17 960 5 400 3 765 1 320 4 660 3 615 1 456 4 060 1 780 13 601 63 127 

Õunaküpsis marmelaadiga 130g 3 540 1 540 6 340 4 340 2 200 800 2 460 1 080 1140 940 1220 8 540 34 140 

Maapähkliküpsised sokolaadiga 200g 10 450 12 550 21 130 17 877 1 420 4 940 12 126 5 248 8 460 8 940 5 551 5 253 113 945 

Sokolaadiküpsised metspähklite ja 

rosinatega 140g 1 140 2 800 1 480 900 840 446 420 2 235 1 740 440 690 580 13 711 

Sokolaadiküpsised kohvi ja 

metspähklitega  140g 1 640 2 420 1 680 940 840 300 340 2 073 1 550 720 401 1 040 13 944 

Krõbeküpsised õunte ja kaneeliga 190g 1 092 240 3 696 262 140 357 4 442 420 189 693 1 440 694 13 665 

Krõbeküpsised jõhvikatega  190g 1 008 460 4 012 616 80 441 4 973 210 441 378 164 292 13 075 

kokku 57 750 59 370 98 748 51 155 31 565 24 144 66 601 55 221 33 582 32 191 20 083 72 260 602 670 
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Lisa 3. Intervjuu OÜ Kommivabrik turundusjuhi Jaanika Tapveriga 

ettevõtte turundus- ja müügitegevustest. Autori intervjuu. Üleskirjutis. Tallinn 

(04.03.2015). 

 

Autor (edaspidi K.L.) 

Jaanika Tapver (edaspidi J.T.) 

1. K.L. : Kes on Maiasmoka turunduse sihtgrupp ja kellele on turundus suunatud? 

J.T. : Maiasmoka turunduse ja toodete sihtgrupp on vaieldamatult naised (erandina ka 

väiksem grupp mehi). Seda seepärast, et suures enamuses on siiski naised need, kes 

teevad toidupoes ostuotsuse. 

 

2. K.L. : Millised on olnud suuremate kampaaniate puhul turundustegevused? 

Milliseid turunduskanaleid kasutatid tarbijani jõudmiseks? Millega toetati 

müüki? 

J.T. : Üldiselt kasutasime samu kanaleid – Facebook, AdWords, veebibännerid 

meediaväljaannete veebilehtedel, sämplid naisteajakirjade vahel, degusteerimised 

kauplustes, printreklaam naisteajakirjades ja suuremates ajalehtedes, otsariiulid, 

suured eriväljapanekud poodides, samuti poodides riiulirääkijad, kampaaniast teavitav 

kleebis tootel, ahvatlev peaauhind, vaheloosimised jne. Erinevate kampaaniate puhul 

tegevused varieerusid.  

 

3. K.L. : Kas väljaspool eelpool kirjeldatud suuri kampaaniaid kasutatakse ka muid 

müügisoodustamise meetodeid? 

J.T. : Jah, pea alati leiab mõnest poest soodushinnaga Maiasmoka tooteid. Tavaliselt 

kasutame lihtsalt hinnasoodustusmeetodit, kus pakume soodushinnaga tooteid mõne 

edasimüüja sooduspakkumisse. Näiteks Selveri Laadapäevad, aga ka lihtsalt „kollase 

hinnasildiga“  pakkumistesse.  Kuna palju ostuotsuseid langetatakse siiski vaid hinna 

põhjal, siis seepärast kasutame soodushindu sageli.  

 

4. K.L. : Milliseid turunduskanaleid ja tegevusi kasutatakse igapäevaselt?  

J.T. : Facebook, SEO Google otsingumootoris, sponsorlus mitmetel üritustel.  
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5. K.L. : Millised on ettevõtte tulevikuplaanid? 

J.T. : Tulevikus on plaan sortimenti laiendada- 2015 kevadel jõuavad müügile 

tumedad šokolaadid ja üks uue maitsega  kommisort. Kindlasti lisandub enne aasta 

lõppu veel uusi ja põnevaid tooteid, töö selleks käib hetkel täie hooga.  

 

 

6. K.L. : Kas Maiasmoka toodete müük on muutuv hooajati/aastaajati?  

J.T. : Jah, soojad suveilmad ei soosi šokolaadi müüki. Samuti on jõulud veidi 

väiksema müügiga aeg kui tuleb kõigi säravate jõulutoodete ja jõuluväljapanekute 

vahel silma paista.  
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