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Eesti on rahvaarvu poolest väike riik ja samamoodi ka enamus ettevõtted, mis 

siin tegutsevad on väikeettevõtted. Kauplustes näeme aga valdvalt suurettevõtete 

toodetud või välismaist toodangut. Töö eesmärk on uurida kuidas kujundada 

väärtuspakkumine nii, et see kõnetaks klienti ning sellel oleks mõju. Töös on 

kasutatud teoreetilisi aluseid mõistmaks, mis on väärtuspakkumine ning mis 

võtted sellega kaasnevad. Ettevõtte kohta info saamiseks koostati intervjuu 

ettevõtte omanikuga ning saadi infot toodete vahendajatelt. Analüüsi jaoks viidi 

kokku teoreetiline osa ettevõtte kohta saadud infoga. Saadud informatsiooni 

põhjal võib öelda, et ettevõttel oleks soovituslik võtta väärtuspakkumise aluseks 

pärimus, kuna tooted on valmistatud pärimusmeditsiini teadmisi ja vanade 

inimeste tarkust aluseks võttes. Soovituslik segment, looduslikke tooteid 

soosivad tervislike probleemidega inimesed, peaks sellise väärtuse hästi vastu 

võtma. Antud tööd saab ettevõte oma edaspidises tegevuses ära kasutada: turu 

segmenteerimisel, toodete positsioneerimisel ning väärtuspakkumise 

väljatöötamisel.  

Märksõnad: turg, segment, positsioneerima, väärtus, pärimus. 
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Estonia is a small country with a small population and likewise the majority of 

companies that operate here are small businesses. At the same time the products 

that we see in stores are mainly products of large or foreign companies. The 

aim of this Bachelor`s is to study how to design a value position that clients will 

identify with and which has an impact on them. The study is based on 

theoretical bases for understanding the meaning of a value position and what 

kind of techniques have to be used to design one. Interviews were conducted 

with the owner of the company and with the sellers of the product to gather the 

information needed. The theoretical part and information of the company was 

brought together for analysis. Based on that information, it can be suggested to 

build a value position on tradition, because products are made based on 

traditional medicine and the knowledge of predecessors. Suggested customer 

segment, which are people who prefer natural products and who have health 

problems, should appreciate that value. These Bachelor`s results can be used in 

the following aspects: companies customer segmentation, product positioning 

and designing a value position.  

Keywords: market, segment, positioning, value, tradition. 
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SISSEJUHATUS  

 

Eesti on rahvaarvu poolest väike riik ja samamoodi ka enamus ettevõtted, mis siin 

tegutsevad, on väikeettevõtted. Kui vaadata poelettidele, siis sealt see ei peegeldu, 

pigem on näha välismaa ning suurettevõtete kaupa. Bakalaureusetöö teema on 

valitud just selle probleemiga tegelemiseks: kuidas väikeettevõtted saaksid 

suurettevõtete vahelt silma paista. 

 

Teema on aktuaalne, kuna poelettidel võime näha vaid Eestis või välismaal 

tegutsevate suurettevõtete toodangut ja väikeettevõtted oma toodetega suuremate 

kaupluskettide lettidele ei jõua. Seega suurem osa inimestest, kes nendes poodides 

käivad, ei ole enamusest Eestis tegutsevatest väikeettevõtetest kuulnud. Selliste 

ettevõtete toodangut võib näha näiteks laatadel, turgudel või saab informatsiooni 

ettevõtte lähiringkonnas elavatelt inimestelt. Kuna suurettevõtete madala hinna ja 

pideva massturundusega on raske võistelda, siis uuritakse, kuidas leida see miski, 

mis eristab ettevõtet teistest, nii et see kõnetaks ka klienti 

 

Töö eesmärk on uurida kuidas kujundada väärtuspakkumine nii, et see kõnetaks 

sihtklienti ning sellel oleks loodetud mõju. Bakalaureusetöö teemast lähtuvalt on 

autor püstitanud järgmised uurimisülesanded: 

• Välja selgitada olulisemad punktid, mida silmas pidada väikeettevõtete 

turunduses. 

• Uurida, mida sisaldab hea väärtuspakkumine ning kuidas seda kujundada.  

• Analüüsida ettevõtte senist turundustegevust. 

• Teha ettepanekuid turundusega kaasnevate tegevuste arendamiseks. 

• Teha ettepanekuid väärtuspakkumise kujundamiseks. 
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Bakalaureusetöö koosneb kahest peatükist. Esimeses peatükis antakse ülevaade 

teoreetilistest seisukohtadest seoses väikeettevõtte turunduse ja 

väärtuspakkumisega. Esmalt vaadeldakse väikeettevõtlust üldiselt ning selle 

turundue eripärasid ja seejärel keskendutakse turundusega kaasnevatele võtetele; 

segmenteerimisele, toote positsioneerimisele ning väärtuspakkumisele. Lõpetuseks 

vaadeldakse, kuidas kujundada vastavat tootearendust. 

 

Teine peatükk tutvustab empiirilist uuringut ettevõtte kohta. Esmalt antakse 

ülevaade ettevõtte kohta üldiselt ning ettevõtte senistest turundustegevustest. 

Nende teadmiste saamiseks viidi läbi intervjuu ettevõtte omanikuga. Seejärel 

analüüsitakse turusegmente ning toote positsioneerimist, selleks viidi läbi intervjuu 

toodete vahendajatega. Teise osa lõpetuseks tuuakse välja soovitused ettevõttele 

väärtuspakkumise kujundamiseks. 

 

Bakalaureusetöö autor soovib tänada juhendajat heade nõuannete eest, ettevõtte 

Enekun OÜ omanikku Ene Lauri meeldiva koostöö eest ja kõiki toodete 

vahendajaid, kes aitasid kaasa empiirilise osa koostamisele. 
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1.VÄIKEETTEEVÕTJA TURUNDUSE, SELLE 

ERIPÄRADEST NING KAASNEVATEST VÕTETEST 

 

1.1 Väikeettevõtte tähendus ning selle turunduse eripäradest 

 

Äriseadustikus on sätestatud: „Ettevõtja käesoleva seaduse tähenduses on füüsiline 

isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning kellele kaupade müük 

või teenuste osutamine on püsiv tegevus, ning käesolevas seaduses sätestatud 

äriühing.“ (ÄS 2014). 

 

Seega ettevõtteks loetakse majandusüksus, läbi mille füüsiline isik (ettevõtja – FIE, 

äriühing) tegutseb. Käitise (ettevõtte) koosseisus on kõik selle majandamisega 

seotud ja sellest kasu toovad asjad, õigused ja kohustused ning ettevõttega seotud 

lepingud. Ettevõtlus ise on mingi tegevus, mille ülesanne on kasumit taotlevate 

ettevõtjate loomine, edendamine, kasvatamine ja suurendamine, töös hoidmine 

ning igasugune majandustegevus, mille sihiks on kaupade ja teenuste vahendamise 

(tootmise, osutamise) teel tulu saamine (Arumäe 2015: 24).  

 

Euroopa Komisjoni määratluse kohaselt ettevõtted, mille aastabilansi kogumaht ja 

aastakäive ei ole rohkem, kui 10 miljonit eurot ning mis pakuvad tööd kuni 50 

töötajale, nimetatakse väikeettevõteteks. Eraldi on defineeritud mikroettevõtted, 

neis on töötajaid kuni 10 ning ettevõtte aastakäive või aastabilansi kogumaht ei ole 

suurem kui 2 miljonit eurot. Määratlused on toodud ka alljärgnevas tabelis (Tabel 

1). 
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Tabel 1. Väikese ja keskmise suurusega ettevõtte määratlemine Allikas: Uus VKE-

de määratlus (Euroopa Ühendused, 2006: 14) 

Ettevõtte 
kategooria 

Töötajate arv, 
aasta tööühik 

(ATÜ) 

Aastakäive Aastabilansi 
kogumaht 

Keskmise 
suurusega ettevõte 

<250 ≤ 50 miljonit 
eurot 

≤ 43 miljonit 
eurot 

Väikeettevõte <50 ≤ 10 miljonit 
eurot 

≤ 10 miljonit 
eurot 

Mikroettevõte <10 ≤ 2 miljonit 
eurot 

≤ 2 miljonit 
eurot 

 

Euroopa Liidus on väike ja keskmise suurusega ettevõtete efekt majandusele 

silmnähtav, ka nende ettevõtete osakaal on suur (99,8%). Eestis on selliste 

ettevõtete osatähtsus iga aasta kasvanud. Samal ajal ei ole suurenenud ettevõtjate 

arv, mis tähendab, et samad inimesed loovad uusi ettevõtteid. Suuresti kajastub see 

näiteks ehitussektoris, kus majanduslanguse ajal jagati ettevõtted väiksemateks 

osadeks, et riske hajutada (Rell, Kaarna 2015). 

 

Tabelis 2 on toodud Eesti ettevõtete jaotus suuruse järgi. Tabelis kajastuvad kõik 

ettevõtted, kes on ennast registreerinud äriregistris, kaasa arvatud FIE-d (füüsilisest 

isikust ettevõtja). Tabelis ei kajastu ettevõtted, kes on registreerinud ennast ainult 

maksukohuslase registris. 

 

Tabel 2. Ettevõtete arv ettevõtte töötajate arvu järgi 2014 aastal (Statistikaameti 

andmed, ER025). 

Töötajate arv 
ettevõttes 

250 ja 
enam 

50 – 249 10 – 49 Vähem kui 
10 

Ettevõttete 
arv 

191 1 162 5 874 106 538 

 

Tabelist on näha, et Eesti ettevõtetest suurema osa moodustavad mikroettevõtted 

(vähem kui 10 töötajaga). Mikroettevõtteid on palju ka seetõttu, et siia alla 

arvestatakse FIE-d, keda oli 2014 aastal kokku 27 013 (Statistikaamet ER029). 

Väikeettevõtteid (10 - 49 töötajat) oli 5 874 ning keskmise suurusega ettevõtteid 

(49 – 249 töötajat) oli 1 162. Suurettevõtted (250 ja enam töötajat) moodustavad 

0,02% kõikidest ettevõtetest, seega väikese ja keskmise suurusega ettevõtete mõju 
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majandusele on väga oluline. Kuna neid on palju ja nende mõju on suur, on selliste 

ettevõtete uurimine oluline. 

 

Uurime väikeettevõtteid lähemalt turunduse vaatenurgast. Marketing on üldtuntud 

sõna kogu maailmas. Sõna „market“ inglise keelest eesti keelde tõlgituna on „turg“. 

Seega turundus tähistab mingisugust tegevust, mis on turuga seotud. Turunduse 

põhiülesanne on turul omavahel kokku viia ostjad ja müüjad. Tänapäeval leitakse, 

et püsikliendisuhted on ettevõttele kõige olulisemad. Kliendikesksus, tema 

olemasolevate ja oodatavate vajadustega ennast kurssi viimine ning selle teabe 

töötlemine on turunduse keskne funktsioon. Turundus on läbiv kõikides ettevõtte 

tegevusvaldkondades, see on seotud kõikide tegevustega (Rekkor 2006: 9, 10).  

 

Vahetuskontseptiooni käsitlemine ja selle mõistmine seob erinevaid 

turundustegevusi. Vahetuse käigus omandatakse soovitud toode (teenus) teiselt 

subjektilt teatud hüvitisi vastu andes (Vihalem 2008: 11, 12). 

 

Vahetus saab alguse vajadusest millegi järgi. Vajadused võib klassifitseerida 

kaheks: kaasasündinud ja omandatud vajadused. Esimesed on füsioloogilised 

vajadused, näiteks vajadus süüa, suhelda, areneda, teised aga on esimestega seotud, 

need tulenevad otseselt esimestest vajadustest. Omandatud vajadused võivad ajas 

muutuda, nad sõltuvad ühiskonnast, tehnoloogiast, elueast – neid nimetatakse ka 

soovideks (Mauring 2001). 

 

Turundusvaldkonnas üle 20 aasta töötanud Ave Peetri kirjutas ajakirjas Director 

oma intervjuust inimestega nii Kanadas, USAs kui ka Eestis. Sellest tulid välja 

turundusvead, mida kahetseti ning kõige sagedasema veana toodi esile 

turundusplaani puudumine (Peetri 2014). Turundustegevuste aluseks on 

turundusplaan. Paljud, kes omavad turundusplaani, kasutavad kellegi teise poolt 

valmistatud plaani, seda enda ettevõttele mugandades. On eksiarvamus, et 

turundusplaan peab olema midagi keerulist, bürokraatlikku ning et see on mahukas. 

Turundusplaan on aga iga ettevõtte töövahend. Peep Laja käsitlusest toob autor 

välja neli üldistust, mis on hea aluseks võtta väikeettevõtte turundusplaani 

koostamisel: 

 



10 
 

1. Sihtturgude kirjeldamine. 

Paljud ettevõtted pakuvad oma toodet mitmele sihtturule. Et see maksimaalselt 

hästi töötaks, tuleb defineerida kõik erinevad turud, kuhu soovitakse siseneda. 

2. Viisid, kuidas jõuda igal turul kliendini. 

Alustades traditsiooniliste viisidega: blogimine, ajalehekuulutused, Facebooki 

fännilehed, otsingumootoritele optimeerimine. Järgnevalt kohad, kus eelnevalt 

valitud sihtturud käivad - milliseid blogisid ja veebilehti nad külastavad. 

3. Raha- ja ajakulu ning võimalik kasu.  

Igale eelnevas punktis kirja pandud viisile vastavad rahaline ja ajaline väärtus. 

Näiteks blogimisele ja Facebooki lehele enamasti raha ei kulu, küll aga võtab 

nende lehtede haldamine ja täiendamine aega. Pannes seejärel erinevad viisid 

tähtsuse järjekorda: mis toob enim kasu (müügikontakte), ette poole, mis 

vähem, taha poole, saab valida välja viisi, millel on kõige parem kulu/tulu suhe.  

4. Aja planeerimine ja valitud viiside elluviimine (Laja 2010). 

 

Mõned sagedasemad eksimused, mida väikeettevõtted peaksid vältima: 

1. Valitakse liiga suur ja piiritlemata sihtgrupp. 

Väikeettevõttel on mõistlik pühenduda kitsamale sihtrühmale, siiski tihti 

valgutakse laiemaks, kuna kardetakse et turul ei saadaks muidu hakkama. 

Vastupidiselt sellele arvamusele saavutavad parema edu need ettevõtted, kes on 

piiranud oma sihtrühma (Naarits 2010). 

 

Peatähtis ettevõtte turunduse arengus ongi sihtturgude valik, see valik põhineb 

üldturu segmenteerimisel, misjärel tuleb ettevõttel välja valida segment, mis 

võimaldaks saavutada parimaid tulemusi (Ohvril 2012: 8). Segmenteerimisest 

kirjutab autor pikemalt peatükis 2.2.1. 

 

2. Ei suudeta eristuda, pakutakse sama mida teisedki.  

See probleem saab enamasti alguse eelmisest: kui sihtrühm on valitud liiga suur, 

siis valguvad ka vajadused laiali, raske on välja tuua ühte erisust, mis omaks 

tähtsust kõikidele klientidele. Nii ei suudeta ja ka tihti ei osata oma tegevust 

fokuseerida klientide jaoks olulisele. Argumendid, mida kliendile esitletakse 

jäävad kliendikaugeks (Naarits 2010). 
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Selleks, et eristuda on vaja välja töötada väärtuspakkumine. Et seda teha, tulebki 

enne selekteerida enda jaoks sihtturg ning teha väärtuspakkumine juba sellele turule 

vastavalt (Ohvril 2012: 8). Peatükis 1.3. seletab autor lahti, mis on 

väärtuspakkumine ja kuidas seda kujundada. 

 

3. Luuakse reklaame, mille sõnum on segane ning mis ei too kontakte.  

Tihtipeale saab turundussõnumist aru ainult inimene, kes selle kirjutas, teistel 

on keeruline seda mõsta nii nagu kirjutaja seda sooviks. Sageli on kirja pandu 

laialivalguv ning liialt keeruliselt sõnastatud. Õige ja huvitav sõnum ning sobiv 

kanal selle esitamiseks on reklaami puhul oluline (Naarits 2010). 

 

Tihti kasutavad ettevõtted sõna parim; antud toode on samalaadsete toodete seas 

parim. Kuna seda sõna kasutatakse palju, siis ei kõneta see enam klienti, turul võib 

leida mitu sarnast toodet, mis kõik on väidetavalt parimad. Kliendi tähelepanu 

köidab sõnum, mis sisaldab teatud vajadust või soovi, mida antud toode täidab 

(Peetri 2014). Oluline on, et klient saab aru, millist kasu ta saab, kui valib teatud 

firma toote (Fox 2004: 26). Seda kasu näitab kliendile väärtuspakkumine. 

 

1.2 Turundusega kaasnevatest võtetest: turusegment, 

positsioneerimine ning toote lugu 

 

1.2.1 Segmenteerimisest 

 

Segment on lõik või osa tervikust, mille moodustavad sarnaste omadustega 

osalised. Turunduses on turusegment samalaadsete vajadustega tarbijarühm, keda 

mõjutavad turumeetmestikud ühte moodi. Erinevaid segmente peab olema võimalik 

eristada ning kirjeldada ja nad peavad olema stabiilsed nii lühi- kui ka pikaajaliselt. 

Turu segmenteerimine ongi tarbijate jaotamine osadeks vastavalt nende vajadustele 

(omadustele, ostukäitumisele). See tegevus aitab saada aru tarbijate vajadustest ja 

soovidest, nendest lähtuvalt arendada enda tooteid, mõista turupotentsiaali ja 

konkurentsi ning välja töötada tugev turundusstrateegia (Vihalem 2008: 61). 
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Segmenteerimine on vajalik selleks, et paremini vastata potentsiaalsete tarbijate 

vajadustele ja seeläbi saada suuremat müüki ning kasumit. Mittetulundusühingud 

segmenteerivad oma turgu samamoodi, selleks, et rahuldada klientide vajadusi 

efektiivsemalt ja täita paremini ettevõtte eesmärke (Berkowitz, Kerin, Rudelius 

1989: 196). 

 

Võib välja tuua viis punkti, mille põhjal aru saada, et kliendirühmad esindavad 

erinevaid segmente. 

• klientide vajaduste põhjal peab tegema erinevaid pakkumisi; 

• klientideni jõudmiseks tuleb kasutada erinevaid turunduskanaleid; 

• klientidega tuleb erinevalt suhelda; 

• klientide kasumlikkus on erinev; 

• kliendid on nõus tasuma erinevate aspektide eest (Osterwalder, Pigneur 

2010: 20, 21). 

 

Ettevõte võib endale valida ühe või mitu segmenti, olenemata nende suurusest, 

kuid tuleb vastu võtta kindel otsus, millised rühmad valida ja millised välja jätta. 

Kui segment või segmendid on välja valitud, saab vastavalt klientide vajadustele 

välja töötada ärimudeli (Osterwalder, Pigneur 2010: 20, 21). 

 

Kui ettevõte toodab ühte toodet, aga pakub seda mitmele segmendile, siis hoitakse 

kokku uue toote loomise ning turule toomise kulusid ning seda raha saab kasutada 

uutes kampaaniates. Filmid on näiteks üheks selliseks tooteks, mis on mõeldud 

erinevatele sihtrühmadele. Filmi lülitutvustustes (treilerites) tuuakse välja selle 

erinevad aspektid: romantika, draama, naljakad stseenid, et kutsuda erinevate 

segmentide kliente seda vaatama (Berkowitz, Kerin, Rudelius 1989: 198). 

 

On ka ettevõtteid, kes toodavad mitut toodet mitmele erinevale segmendile. 

Selline tegevus on mõttekas siis, kui see rahuldab kliendi vajadusi paremini, ei 

muuda toote kvaliteeti halvemaks ning samal ajal ei tee toote hinda kallimaks ja 

on ettevõtte jaoks kasumlik. Kuid toodete rohkusega ei tasu liiale minna, kuna 

mingist hetkest alates ei ole see enam ettevõtte jaoks kasumlik ning kliendid ei 

suuda tooteid eristada (Berkowitz, Kerin, Rudelius 1989: 199). 
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Turgusid võib jaotada väiksemateks põhisegmentideks: 

• demograafiline segmentatsioon – jaotatakse vanuse või soo järgi; eakad, 

noored, keskealised, jne; 

• elustiili segmentatsioon – grupeeritakse inimesed elustiili järgi; 

autohuvilised, pidutsejad, kõrgklassi inimesed, jne; 

• kasu segmentatsioon – grupeerimine selle järgi, millist kasu kliendid saada 

soovivad; madal hind, kõrge kvaliteet, hea teenindus, jne; 

• kasutusvõimaluse segmentatsioon – grupeerimine toote kasutusvõimaluste 

alusel; 

• kasutussegmentatsioon – kui palju toodet kasutatakse; palju, vähem, 

keskmiselt, ei kasuta üldse (Kotler 2007: 28). 

Turgusid on võimalik veel mitmeid erinevaid viise kasutades segmenteerida. Palju 

kasutatakse ka geograafilise segmentatsiooni, kliendi asukoha või elukoha järgi 

jaotamist (Mauring 2001: 29). 

 

1.2.2 Positsioneerimisest 

 

Positsioon on toote asetus tarbija teadvuses võrreldes samalaadsete toodetega, 

milles peamine roll on tarbija tootenägemusel (Vihalem 2008: 68). 

 

Positsioneerimine on vajalik, kuna tarbijad saavad informatsiooni igalt poolt ning 

neil on raske hinnanguid anda enne otsuse tegemist, seega valitakse juhuslikult. 

Positsioneerimine lihtsustab kliendil valiku tegemist, see komplekteerib tarbija taju, 

muljed ja tunded antud toote kohta ning annab võrdluse konkurendi toodetega. 

Tihtipeale positsioneerivad tarbijad tooteid ilma tootjate abita, kuid pakkuja 

ülesanne on paigutada oma toode nii, et saavutatakse sihtturul võimalikult suur eelis 

(Ohvril 2012: 44). 

 

Positsioneerimiseks võib kasutada mitmeid mooduseid. 

• võib võtta aluseks toote näitajad. Seda viisi saab kasutada väga hästi just 

tööstuskaupade positsioneerimisel, kuid ka tarbekaupade puhul. Aluseks 

võetakse hind ja teised konkreetsemad toote näitajad (nt. võimsus);  
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• palju kasutatakse toote kasulike omaduste rõhutamist. Näiteks hambapasta, 

mis rõhutab klientidele kaariese ärahoidmist; 

• aluseks võib võtta erilised või teistsugused tarbimisviisid. Näiteks šampoon, 

mis on mõeldud igapäevaseks kasutamiseks või kuivšampoon, mis jäetakse 

juustesse;  

• tarbijatüüpide rõhutamise läbi positsioneerimine, näiteks, toodet tarbivad 

ainult noored, ainult „roheliselt“ mõtlevad inimesed, jne; 

• teiste toodete järgi positsioneerimine; 

• erinevate tooteklassidega vastandamine. Näiteks karastusjoogi 

positsioneerimine kofeiinivabana, vastandatakse kohvile. 

Tihti valitakse mitu positsioneerimise alust (Vihalem 1997: 139, 140). 

 

A. Ries ja J. Trout eristavad positsioneerimisel kolme strateegiat: 

1. Olemasoleva positsiooni tugevdamine. 

2. Ümberpositsioneerimine – väärtuse ümbersõnastamine ja toote viimine 

ideaalsele tootele lähemale. 

3. Uue positsiooni hõivamine (Vihalem 2008: 68, 69). 

 

Et neid strateegiaid rakendada, tuleks endale teadvustada praegune turupositsioon. 

Siis saab valida strateegia ja muud positsioneerimise võimalused (joonis 1.) 

 

 

Joonis 1. Äritegevuse võimalikud strateegilised positsioonid. Allikas: (Ohvril 2012, 

47) 

Neljanda positsiooni 

toode (Nišitoode)

Kolmanda positsiooni 

toode (Tõeline eristumine)

Teise positsiooni toode 

(Jälitamine)

Liidrikoha toode
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Liidrikoha toode – selle koha saavutamisele aitab suuresti kaasa antud valdkonnas 

esimene olemine. Suured firmad tihtipeale ei rõhuta oma esimeseks olemist, vaid 

tahetakse oma tootevalikute mahtu suurendada ning viia need kliendi teadvusesse. 

Mõnes valdkonnas ei pruugigi olla ainult ühte kindlat liidrit, vaid neid on mitu. 

Selle positsiooni ettevõtetel tuleb olla valvas konkurentide rünnakute suhtes ning 

nendele kiirelt reageerida. 

 

Jälitaja – pakutakse turul olevast tootest natuke paremustatud varianti. Tihtipeale 

reklaamivad need ettevõtted oma toodet, kui paremat, kuid tavaliselt see neile edu 

ei taga, kuna esimene on juba oma positsiooni tarbija teadvuses saavutanud (Ohvril 

2012: 47). 

 

Tõeline eristumine – kolmandal positsioonil olles tuleks pigem mõelda sellele, 

kuidas tõeliselt eristuda, mitte esimese kahe ründamisele. Siinjuures on hea mõelda 

sellele, mis tarbija teadvuses eelmiste toodete puhul veel puudu on. 

 

Nišitoode – väga väikesed tootjad. Nemad peaksid tegema just seda, mida teised ei 

tee, ehk pakkuma täiesti uusi maitseid, uusi lahendusi. Neid tooteid saab pakkuda 

erilisele segmendile, mitte samale, kuhu suured oma tooteid pakuvad (Ohvril 2012: 

48). 

 

1.2.3 Toote loo kirjutamisest 

 

Turundajad rõhutavad, et tarbija peab tootes funktsionaalsetest omadustest enam 

tajuma väärtust. Positsioneerimise ja kaubamargi loomisega käib kaasa tooteloo 

kujundamine ja selle jutustamine. Et teha selgeks, mis on toote lugu, on mõttekas 

rääkida sellest, mis see ei ole: see ei ole firma sünnilugu, firma kasvamislugu, 

jutustus müügitehingust. Neid komponente võib toote lugu sisaldada, aga ainuüksi 

neist ei piisa. Pigem on see pusle, mida saab aja jooksul kokku panna pakkumistest, 

reklaamidest, müügi ja tarbimise vaatenurkadest (Ohvril 2012: 60). 

 

Hea tooteloo kujundamisel soovitatakse juhinduda järgnevast viiest elemendist: 

• tausta loomine – kus toimuv aset leiab? 
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• tegelaskuju valimine – kellest lugu räägib (Ohvril 2012: 60)? 

 

Iga tootelugu sisaldab maskotti, mingit peamist tegelaskuju. Tegelaskuju loomisel 

tuleks lähtuda oma sihtturust, nende iseloomuomadustest ja karakteritest, et 

tarbijatel tekiks sügavam side toote ja kaubamargiga. Kui tarbija suudab samastuda 

tegelaskujuga, siis emotsionaalne side tootega suureneb (Gunelius 2013). 

 

• sündmused, mis loovad ettekujutuse – mis juhtus? 

• eellugu – millest on asi alguse saanud (Ohvril 2012: 60)? 

 

Lugu ei tohiks olla ainult väike jutuke, sellel peaks olema ka eellugu. Tuleks luua 

oma tegelaskujule takistusi, mida ületada, ning millega sihtturg suudaks ennast 

samastada. Lugu ei tohiks korraga ära rääkida, kuna nii ei suuda kliendil tekkida 

emotsionaalset sidet. Lugu peaks jääma lahtiseks, et saaks hiljem edasi minna sealt, 

kus pooleli jäädi. Nii on kliendil aega rohkem loole sisse elada (Gunelius 2013). 

 

• detailid – hetked ja märksõnad, mis peaksid jõudma sihtgrupini (Ohvril 

2012: 60)? 

 

 

1.3. Väärtuspakkumise mõiste ning selle rakendamisest 

tootearendusse 

 

Kliendikesksus, tema olemasolevate ja oodatavate vajadustega ennast kurssi 

viimine ning selle teabe töötlemine on turunduse keskne funktsioon. Sellest teabest 

tuleb välja, mida kliendid väärtustavad.  

 

Väärtus on asja (kvaliteedi, teeninduse, hinna) positiivne või negatiivne tähendus 

kliendi jaoks. Klientide jaoks on atraktiivsed just need ettevõtted, kes pakuvad 

konkurentsivõimelist väärtust ning kes suudavad selle väärtuse ka kliendile kätte 

toimetada. Väärtus ei ole vaid ühe omaduse esile toomine, see on kogemus, mida 

klient saab toodet kasutades (Kotler 2003: 181, 182). 
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Michael J. Skok, kes on mitmete ettevõtete juhatuse liige, kirjutas Forbes ajakirjas, 

et lihtsalt öeldes on väärtuspakkumine ettevõtte positsioneerimine läbi hüvede, 

mida ta pakub, kellele pakub ning kui unikaalselt ja hästi seda tehakse. See kirjeldab 

ka ettevõtja sihtrühma, probleemi, millele lahendust pakutakse ja miks ollakse 

alternatiividest parem (Skok 2013). 

 

Palju tooteid on samade funktsioonidega ja ei eristu omavahel. Ettevõtetel on raske 

tuua välja toote eelised vaid selle omadusi kasutades. Populaarseimatel markidel on 

oma identiteet, neile on omistatud kindlad väärtused ning nad esindavad teatud 

elustiili. Mõned näited väärtustest: 

• ajalooline väärtus – ollakse esimesed antud tootegrupi tootjad, tegutsetakse 

väga pikka aega; 

• nooruslikkus – seda tootemarki kasutavad noored, elujõulised kliendid; 

• tervislikkus – seda marki kasutades ollakse tervislik ja hoolitakse oma 

tervisest; 

• staatus – seda marki kasutades omandab klient kindla staatuse; 

• grupikuuluvus – seda toodet kasutavad teatud inimgruppi kuuluvad 

inimesed, see mark on mingi inimgrupi tunnuseks (Tonndorf 2004: 33). 

 

Mark on toote firmanimetus (kaubanimetus), see iseloomustab toote kvaliteeti. 

Tehnilise poole pealt on mark kaubamärk, mis haarab enda alla nime, logo ning 

moto (tunnuslause), ka viisi, kuidas on toote pakend kujundatud. Sisuline tähendus 

margil on kindla kvaliteedi ning omadustega toote pakkumine (Tonndorf 2004: 6).  

 

Väärtuse läbi muudavad tootemargid end atraktiivsemaks, põnevamaks ning 

seeläbi saadakse endale kliente, kellele meeldivad need samad omadused – kuuluda 

teatud gruppi, olla tervislik, jne. Kliendid otsivad selliseid marke, kes pakuvad 

väärtusi, mis on nende omadega sarnased või mis esindavad seda, millisena nad 

sooviksid välja paista. Ennast määratletakse läbi nende markide, mida ostetakse ja 

tarbitakse (Tonndorf 2004: 33). 
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Väärtused on erinevad: kvalitatiivsed ning kvantitatiivsed; ühed kliendid võivad 

eelistada madalat hinda või head teenindust, teised disaini. Mõned näited, mille abil 

saab luua väärtust: 

• uudsus – varasemate pakkumiste puudumise tõttu ei suuda kliendid 

arvatagi, milliseid vajadusi saaksid mõned uued väärtuspakkumised 

rahuldada;  

• jõudlus – üheks populaarseimaks viisiks, kuidas väärtust luua, on läbi 

aegade olnud toote jõudluse suurendamine. Sellel on aga teatud piirid. 

Mingist hetkest alates ei too suurem jõudlus enam vastavalt suuremat 

kliendinõudlust;  

• kohandatud – väärtuse pakkumisena võib kasutada ka toote mugandamist 

kas teatud kliendirühma või üksikkliendi jaoks;  

• töö ära tegemine – kliendi elu lihtsamaks tegemine ning teatud töö enda 

kanda võtmine pakub kliendile väärtust;  

• kaubamärk/staatus – teatud kaubamärgi toodet kasutades ning seda teistele 

näidates võivad kliendid väärtust tunnetada; 

• hind – hinna madaldamine on väga levinud viis, kuidas kindla 

kliendirühmani jõuda. Samas võib see vastupidiselt mõjuda kogu ettevõtte 

ärimudelile. 

• kättesaadavus – toode peab olema kliendile kättesaadav, väärtuse 

pakkumine võib olla tootele varasemast parema juurdepääsu loomine. 

• mugavus – lihtsamini kasutatavad tooted loovad kliendile suure väärtuse 

(Osterwalder, Pigneur 2010: 22, 25). 

 

Esimesena mingi tootega turule tulles on suur eelis saada parimate 

koostööpartneritega soodsad kokkulepped ning väärtuslikud kliendid. Nii on hea 

oma kaubamärk turul kehtestada ja teha see klientidele tuntuks. Hiljem turule 

sisenejatel on see keerulisem, tuleks jälgida, et ei tehtaks täpselt sama, mida 

esimene, vaid töötatakse välja väärtuspakkumine, mis on uudne ning mida toetaks 

vastav tootekujundus. Firma kaubamärgiks peaks muutuma kogu toote idee mitte 

ainult toode ise (Kotler, Jain, Maesincee 2002: 82, 83). 
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Järgnevalt kirjeladataskse seda, milline näeb välja tootearenduse protsess. 

Konsultatsioonifirma Boos, Allen & Hamilton on jaganud selle protsessi kuueks 

osaks: 

1. Idee otsimine – ettevõtte arendamiseks on vajalik pidev uudsete ideede ja 

toodete välja mõtlemine (Vihalem 2008: 151, 158). 

 

Siin etapis on vaja loovat mõtlemist, et kutsuda esile võimalikult palju erinevaid 

ideid, kokku tuleks koguda ka kõige naeruväärsemad ning ekstreemsemad mõtted. 

Ideid tuleks koguda nii töötajatelt, kui ka tarbijatelt, kasutusele tuleks võtta 

mitmekesised võtted ning ideede kogumisega peaks tegelema üks isik (Jõgisaar 

2006: 5). 

 

2. Idee valimine – selles etapis hinnatakse ning valitakse välja head ning 

edasiviivad ideed (Vihalem 2008: 151.158).  

 

Kokku kogutud ideid on vaja hinnata ning uurida, arendada ning panna tähtsuse 

järjekorda. Nüüd saab valida idee, mida sügavamalt arendada saaks. Kogu protsessi 

võib kutsuda ka sõelumiseks ning see on väga oluline (Jõgisaar 2006: 25). 

 

3. Idee analüüsimine – antud etapis tuleb analüüsida, millised majanduslikud tulud 

ja kulud kaasnevad antud idee elluviimisega ning milline on konkurents 

(Vihalem 2008: 151.158). 

 

Eelmises punktis valitud idee põhjal arendatakse välja tootekontseptsioon, mis peab 

olema uudne ning tooma välja ettevõtte tulu. Selles etapis hinnatakse mitut 

kontseptsiooni. Enne on vaja määratleda sihtturg, tarbijad ning konkurendid, kuid 

seda on mõttekas teha juba esimeses etapis. Hinnata tuleks arenduseks vajalike 

rahaliste vahendite vajadust ning arendada esialgne äriplaan (Jõgisaar 2006: 25). 

 

4. Toote prototüübi arendamine – selles etapis valmivad näidiseksemplarid: 

vaadatakse üle toote tehniline teostatavus ning koostatakse katseline 

turundusmeetmestik (Vihalem 2008: 151.158). 
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5. Toote proovimine – selles etapi osas saadetakse toode prooviturule, 

katsetamaks uut toodet ning turunduskava. Selle tulemusena võidakse toode 

saata tagasi arendusele või laiemale turule (Vihalem 2008: 151.158). 

 

6. Toote turustamine – uus toode pannakse müüki (Vihalem 2008: 151.158). 

Turundustegevuse planeerimiseks soovitatakse kasutada üle poole sajandi vana 4P 

mudelit. Mudeli nimetus on tuletatud ingliskeelsete sõnade esitähtedest. 

• product – toode 

• price – hind 

• place – jaotuskanal (müügikoht) 

• promotion – müügitoetus (Ohvril 2012: 5, 6). 

 

Toode on kõige alus. Juhul, kui toode ei ole õnnestunud, ei ole võimalik muudes 

valdkondades muudatusi tehes müüki parandada. Kuna tänapäeval on konkurents 

väga tihe, siis on vajalik juba toodet arendades arvesse võtta väärtuspakkumine 

(Sealsamas). 

 

Toodet võib vaadelda kolmel tasandil: 

1. toote tuum – hüve, mis on ostmisel klendile peamine;  

2. konkreetne toode – margitunnus, toote eriomadused, pakend, kvaliteet; 

3. laiendatud toode – lisateenused, mis kaasnevad tootega (paigaldamine, garantii, 

hooldus) (Vihalem 1997: 103). 

 

Hinnakujundust peetakse üheks keerulisemaks osaks turunduses, seega ei tohi selle 

otsusega kiirustada. Oma toote eest tuleb küsida turul vastuvõetavat ning 

väärtuspõhist hinda (Ohvril 2012: 5, 6). 

 

Jaotuskanal tuleb valida selle järgi, mis mulje, imago, soovitakse tarbijale oma 

tootest jätta. Erinevate tarbijateni jõudmiseks on hea kasutada erinevaid 

müügikohti. Siinkohal tuleb arvestada sellega, et tihti tekivad jaotuskanalitega 

pikemaajalised suhted, ka kohustused ning hiljem neid muuta võib olla keeruline 

(Sealsamas). 
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Müügitoetust võib vaadata ka kui reklaami ostmist. Tänapäeval ei tehta enam nii 

palju reklaami nagu varem, seega ei kulutata enam reklaamile suuri summasid. 

Varasemad reklaamimise viisid on asendunud erinevate sotsiaalmeedia kanalitega 

(nt. Facebook, Instagram). Siiski peetakse parimaks reklaamiks suust-suhu levivat 

teavitust (Sealsamas). 

Tänapäeva turunduses on esikohale tõstetud klient, juba tootearenduses tuleks 

sellega arvestada. Sellekohase mudeli on koostanud R. Lauterborn ning seda 

kutsutakse 4C mudeliks. Alljärgnevalt 4C mudel, millele on lisatud P. Kotleri 

interpreteering: 

• customer value – kliendi väärtus, klient ei osta mitte ainult toodet vaid 

väärtust ning lahendust oma probleemile; 

• cost to customer – kliendi kulu, klienti huvitab lisaks soetamise hinnale 

kasutamise ning hävitamise kogumaksumus; 

• convenience – kliendi mugavus, klienid jaoks peab toode olema kergesti 

kättesaadav; 

• communication – kliendisuhtlus, klient vajab reklaamist enam dialoogi 

müüaga. 

Turunduses tuleks alustada eelkõige 4C-ga ning  hiljem minna üle 4P-le (Vihalem 

2008: 42,44). 

 

 

 

  



22 
 

 

2.1 ETTEVÕTTE ENEKUN OÜ TUTVUSTUS NING 

ETTEPANEKUD VÄÄRTUSPAKKUMISEKS 

 

2.1 Ettevõtte üldinfo ning turundustegevuste ülevaade 

 

Enekun OÜ on väikeettevõte, kus tegutsevad abikaasad Ene ja Kunnar Laur. 

Ettevõtte nimetus on kokku pandud abikaasade nimedest. Nende ettevõtet võib 

nimetada ka pereettevõtteks, kuna rohkem töötajaid ettevõttes ei ole. 

 

Äriühingut, mis on perega integreeritud nimetatakse pereettevõtteks. Pikemalt lahti 

seletatuna on see ühe pere või sugukonna või nende liikmete koos tegutsemine 

äriühingus. Seega enamotsustusõigus äriühingus on selle pere või sugukonna 

liikmete käes ning teatud arv nendest liikmetest osaleb juhtimises. U. Arumäe on 

kirjutanud oma Pereettevõtluse käsiraamatus: „Pereettevõttesse kuulvad äriühingu 

majandamisega seotud ja selle majandamist teenivad asjad, õigused ja kohustused, 

muu hulgas äriühinguga seotud lepingud.“ (Arumäe 2015: 25, 26). 

 

Enekun OÜ tegutseb Raplamaal Lõpemetsa külas Polgu talus. 2014. aastal oli 

Raplamaal kokku 2 769 äriregistris registreeritud ettevõtet, millest enamuse 

moodustasid väikeettevõtted (Tabel 3.) 

 

Tabel 3. Ettevõtete arv ettevõtte töötajate arvu järgi 2014. aastal Rapla maakonnas 

(Statistikaameti andmed, ER28). 

Töötajate arv 
ettevõttes 

250 ja enam 50 - 249 10 - 49 
Vähem, kui 

10 
Ettevõtete 

arv 
0 21 117 2 631 
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Nagu tabelist näha, siis väikeettevõtlusega (vähem kui 10 ja 10-49 töötajat) tegeleb 

Rapla maakonnas 99,24% ettevõtetest ning keskmise suurusega ettevõtteid on 

0,76% kõikidest maakonna ettevõtetest. Suuri ettevõtteid ei ole maakonnas ühtegi. 

 

Enekun OÜ kohta info saamiseks koostati intervjuu (Lisa 1.). 

 

Enekun OÜ loodi aastal 2010 ning esialgu oli ettevõtte tegevusalaks 

raamatupidamine, seda teenust pakutakse ka praegu. Ene on Majanduskoolis 

õppinud finantsalal, sealt tulevad ka raamatupidamise alased teadmised. 2014 aasta 

novembrikuus hakati tegelema kehahooldustoodete tootmisega, mis on antud 

bakalaureusetöö fookusteemaks. Ettevõttel on olemas ka oma koduleht 

http://polgutalu.weebly.com/ ning nad on leitavad ka läbi Facebooki 

https://www.facebook.com/Enekun-O%C3%9C-832620246775136/?fref=ts.  

 

Ene on väga mitmekesiselt haritud ettevõtja, ta on omandanud erinevaid 

kõrgharidusi ja õpib ka praegu. Alustas ta EPA-s (Eesti Põllumajanduse 

Akadeemia, praegune Eesti Maaülikool) veterinaaria erialalt, kust hiljem suundus 

zooinseneri magistrikraadi tegema, mille ta omandas. Veel on ta õppinud keemiat 

ja pedagoogikat ning peale neid õpinguid suundus tööle keemia õpetajaks. Juurde 

on ta omandanud veel infotehnoloogia eriala ning eriala arvutid ja võrgud. Hetkel 

on pärimusmeditsiini erialal õpingud pooleli, sellealased täiendused rakendab ta  

kehahooldustoodete tootmises. Ka kõik eelnevalt õpitud erialade teadmised tulevad 

praeguses töös kasuks. 

 

Enekun OÜ pakub isevalmistatud tooteid. Kõik tooted arendab ja valmistab Ene ise 

ning need valmivad käsitööna. Tootevalikus on: 

• salvid; 

• kehaõlid-koorijad; 

• huulevõided. 

 

Salvid valmivad puhtast ploomirasvast (võrkjas rasvkude, mida leidub sea 

siseelundite ümber), millele on lisatud taimseid koostisosi (kuusk, mänd), mesi, 

ürdid, mesilasvaha ning taruvaik. Salvid on ravivate omadustega ja aitavad kaasa 

näiteks haavade ravile (Polgu talu koduleht 2016). 
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Kehaõlid-koorijad valmistatakse Himaalaja soolast, millele lisatakse juurde 

erinevaid taimseid õlisid, suhkrut ning mett. Nendel toodetel on kolm põhilist 

omadust: naha koorimine, pesemine ning selle pehmendamine. Tänu oma koorivale 

omadusele stimuleerivad tooted ka vereringet ning on võimelised ravima 

mikrovigastusi (Sealsamas). 

 

Huulevõisid on saada erinevate maitsetega: naturaalne kookos, apelsin ja 

piparmünt. Need koosnevad peamiselt kookosrasvast ja mesilasvahast. Antud 

lõputöös nendele toodetele ei keskenduta. 

 

Kõik tooted valmivad Eesti toorainest. Ainuke tooraine, mida ostetakse sisse 

mujalt, on eeterlikud õlid, seda seetõtu, et kodumaiseid eeterlikke õlisid ei ole 

saada. Perel endal on mesilastarud, mesi tuleb sealt, kuuseokkaid ja muid vajalikke 

taimseid tooraineid saadakse kodulähistelt või mujalt Eestist. 

 

Toodete valmistamisele eelneb pikk protsess, mille jooksul kogub Ene mälestusi 

vanematelt inimestelt, et teada saada, kuidas vanasti ennast ise raviti. Siinkohal 

tulebki kasuks omandatav pärimusmeditsiini eriala. Hiljem konsulteerib ta kõik 

saadud informatsiooni üle meditsiinitöötajatega, et saada kinnitust teatud 

koostisainete mõju kohta. Alles siis saab hakata katsetama ja taimi kokku sobitama. 

 

Järgnevalt antakse ülevaade ettevõtte senistest tegevustest turul: milliseid 

turundusvõtteid ja -kanaleid on ettevõte kasutanud. 

 

Nagu ka eelnevalt mainitud, omab ettevõte Facebooki ning kodulehekülge, kust 

kaudu tehakse endale reklaami ning mille vahendusel on klientidel võimalik endale 

tooteid koju tellida. Mõlemaid lehekülgi haldab Ene ise, nii on võimalik tal 

klientide käest uurida, mida nad täpsemalt vajavad ning vastata klientide 

küsimustele. 

 

Eraldi reklaami pinda ajakirjades või ajalehtedes ei ole ettevõte endale ostnud ning 

reklaami ei ole tehtud ka läbi televisiooni. Tervendaja ajakirjas ilmus 2015. aasta 

septembri kuus artikkel ettevõtte tegemiste koha, mis on müüki palju edendanud. 

Ka on ettevõtte kohta kirjutatud pikemalt naturaalhoolitsuste blogis, mis asub 
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internetilehel http://naturaalhoolitsus.blogspot.com.ee/2015/06/parnu-

hansapaevad-silmajaanud-tootjad.html. 

 

Põhiline koht, kust kaudu ennast tarbijatele tutvustatakse, on erinevad laadad. 

Võimalikult palju käiakse iga aasta laatadel, mis tutvustavad just kodumaist ning 

looduslikku toodangut. Väljapaneku juurde kuuluvad toodangut tutvustavad 

voldikud, mille tekstid on neljas erinevas keeles: inglise, soome, eesti ja vene 

keeles. Laadad, kust võib Enekun OÜ tooteid leida, on järgmised: 

• Tourest; 

• Merepäevad; 

• Käsitööpäevad Tallinnas; 

• Kuressaare looduspäevad; 

• erinevad Hansapäevad; 

• Mardilaadad (nii Soomes, kui Eestis); 

• jms. 

Enekun OÜ tooteid on võimalik leida ka erinevatest poodidest.  

• „Desio“ kauplus Tallinnas; 

• „Väärt Raplamaa toode“ Raplas; 

• "Ökonaudi loodustooted" kauplus Raplas; 

• „Roheline elu“ kauplus Kuressaares; 

• „Tervistav stuudio“ Pärnus. 

 

Kui võtta aluseks esimeses peatükis kirja pandud viisid, kuidas kliendini jõuda, siis 

ka seal soovitati alustada blogidest, Facebookist ning ajalehekuulutustest. Aluseks 

nende valikute tegemisel, kus reklaamida, on just sihtturu valik. Mõelda läbi, kus 

käivad need inimesed, kellele on mõeldud ettevõtte tooted. Konkreetse sihtturu 

valikuni jõuame peatükis 2.2.1, kuid praeguse info põhjal võib juba öelda, et 

mõttekas on valida kohad, mida külastavad looduslikke tooteid eelistavad inimesed, 

inimesed, kes soovivad kasutada vähem kemikaale sisaldavaid tooteid. Seda tuleks 

silmas pidada nii kuulutuste väljapaneku kohtade valimisel, kui ka müügipunktide 

valikul. 
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Kohad, kus praegu on ilmunud artiklid, on mõlemad loodusliku eluviisi esindajad. 

Tervendaja ajakiri pakub erinevaid rahvameditsiini esindavaid ja tutvustavaid 

artikleid (Šein 2005) ning Naturaalhoolitsuste blogis kirjutatakse sellest, kuidas on 

võimalik enda eest hoolt kanda looduslike ja naturaalsete vahenditega 

(Naturaalhoolitsuste blogi 2016). Sama võib öelda ka kaupluste kohta, kus tooteid 

müüakse, valdavalt on need looduslikku eluviisi propageerivad kauplused. 

 

Tänapäeval on blogimine muutunud aina populaarsemaks ning erinevaid bogisid ja 

blogijaid on väga palju. Suuremad ettevõtted, näiteks Nike, ei pea ise blogi pidama 

vaid nad saavad läbi teiste blogijate (Nike puhul spordi- ja aktiivse elu teemalised 

blogid) oma tooteid reklaamida. Korraldatakse ka erinevaid kampaaniaid ja mänge, 

mille läbi on blogi jälgijatel võimalik neid samu tooteid endale võita. Seda saaks ka 

väikeettevõtete puhul, nagu Enekun OÜ, ära kasutada. Kui endal ei ole aega või 

oskust blogi pidada, siis tuleb leida sobiva teemaga blogi ning anda blogi pidajale 

tutvumiseks mingi toode. Toodet proovinud blogipidaja saab kirja panna kõik, mis 

talle meeldis ja mis ei meeldinud ning seeläbi äratada huvi lugejates (Blogid ja 

koduleheküljed 2016). 

 

Kui on läbi mõeldud kohad, kus võiks ennast reklaamida ja klientidele tutvustada, 

siis tuleks need panna raha- ja ajakulu järgi tähtsusejärjestusse, nagu juhendatud 

esimeses peatükis ning valida esialgu kõige väiksema raha- ja ajakuluga tegevused, 

mis ellu viia. Enne, kui saab hakata neid soovitusi ellu viima, tuleb läbi mõelda 

turusegment, kelleni jõuda soovitakse, toote positsioneerimine, kuidas kirjutada 

oma lugu ning väärtuspakkumise kujundamine. Nendest teemadest kirjutatakse 

järgmises alapeatükis.  
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2.2 Turundustegevustest: turu segmenteerimine, toote 

positsioneerimine ning oma loo kirjutamine 

 

2.2.1 Enekun OÜ toodete turu segmenteerimisest 

 

Segmenteerimise soovituste aluseks võetakse vahendajate, kauplused, mis müüvad 

Enekun OÜ tooteid, käest saadud teadmised. Selleks viidi mai kuu alguses läbi 

intervjuud, et saada vastajatelt põhjalikku, oma sõnadega kirjeldatud infot. 

Intervjuud viidi läbi enamasti telefoni teel, kuna kauplused asuvad erinevates 

linnades ja autoril ei olnud võimalust kauplustes kohal käia. Kellel vastajatest ei 

olnud võimalik telefoni teel suhelda, neile saadeti küsimused Google forms 

formaadis. Intervjuu käigus esitatud küsimused on välja toodud lisas 2. 

Küsimustega soovis autor teada saada millised kliendid seda toodet eelistavad, mis 

neile toote juures meeldib ning mis võiks olla põhiline erisus konkurentidega.  

 

Ettevõte Enekun OÜ ei ole siiani turgu segmenteerinud ning tooteid pakutakse 

üldisele tarbijaskonnale. Nagu aga eelpool on välja toodud, siis suurema mõju 

saavutamiseks tarbijate seas oleks vaja turg segmenteerida. 

 

Segmenteerimise soovitused tehakse järgnevate põhisegmentide põhjal, mille 

aluseks on võetud teoreetiline osa, lk 12-14: 

1. Demograafiline segmentatsioon. 

Vahendajad toovad välja, et tooteid küsivad pigem vanemad naissoost inimesed. 

Vanuseklassiks pakuvad nad 50. aastased ja vanemad, kellel on tervise probleemid. 

Teiseks suuremaks grupiks on nooremad, 25-35 aastased, kes on varem erinevatelt 

laatadelt neid tooteid ostnud. Kui müüjad ise pakuvad, siis vanuselist eristust nad 

enamasti ei tee. Ka toote omadusi arvesse võttes on raske vanuse järgi 

segmenteerida, kuna tooted ravivad vaegusi, mis esinevad erinevas vanuses 

inimestel. 
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2. Elustiili segmentatsioon. 

Elustiili järgi on tarbijaid raske segmenteerida, vahendajad ei oska siinkohal erisusi 

välja tuua. Ostjad on erinevad, pigem on kõigil ühtsed probleemid, kui et nad 

oleksid kindlasti eristatavad oma elulaadi poolest. Üks ühine joon tuuakse välja – 

loodustoodete pooldajad, kliendid, kes tarbivad looduslikke tooteid on need, keda 

saab selgelt eristada  

 

3. Kasu segmentatsioon. 

Siinkohal toovad vahendajad kindlalt välja ravivad omadused. See on põhiline 

kasu, mida kliendid saavad ja mida nad ka ootavad. Liiga kalli hinna või halva 

kvaliteedi üle kliendid vahendajate sõnul ei kurda. Tuuakse välja toodete 

looduslikkus ja kemikaalide puudumine neis ning see, et toote kasutamisega ei 

kaasne kõrvalmõjusid. Esmatähtsaks peetakse siiski toote ravivaid omadusi.  

 

4. Kasutusvõimaluse segmentatsioon. 

Põhiline toodete kasutuseesmärk on ravi saamine, kasutatakse tervendamiseks või 

vaeguste leevendamiseks. Toodetest kehaõlid-koorijad on pehmendavad ja peseva 

toimega. Eraldi võib välja tuua kehaõli-koorija, mis koosneb võilillest, nõgesest ja 

meest, kuna see ravib nahaprobleeme ning leevendab allergiat. Teised tooted saaks 

aga eraldi kasutusvõimalustega välja tuua: 

• Ilupuhastaja salv (vereurmarohuga) – aitab erinevate nahaprobleemide 

puhul, näiteks psoriaas, küüneseen, soolatüükad. Selle tõid vahendajad välja 

ühe kõige populaarsema tootena. 

• Männikoore, sireli- ja hobukastaniõite salv – aitab veenilaiendite korral valu 

leevendada ning ravib hemorroide. 

• Saialillesalv meega – põletikuvastase ning antibakteriaalse toimega, 

rahustab. 

• Kuuse ja kõrvitsakoore salv mee ja taruvaiguga – aitab lamatishaavade, käte 

ja jalgade lõhede puhul ning parandab raskesti paranevaid haavu. 

• Männi mee ja taruvaiguga salv kehale ja kätele – aitab lihaspingete ja –

valude ning närvivalude puhul. Ravib ka kurguvalu ja mandlipõletikku ning 

on abiks muude erinevate vaeguste puhul. 
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• Tugev salv kehale männi, ürtide, mee ja taruvaiguga – sama mõjuainetega 

nagu eelmine, tugevatoimelisem. 

• Sääse- ja puugitõrje – aitab eemale peletada sääski ja puuke. 

 

5. Kasutussegmentatsioon. 

Kuna salvid on mõeldud raviva eesmärgiga, siis kasutatakse neid vaeguste 

tekkimise korral. Kehaõlid-koorijad on mõeldud igapäevaseks kasutamiseks. Kuna 

kasutuses midagi erilist välja ei saa tuua, siis seda segmenteerimise viisi kasutada 

ei ole mõtet. 

 

Eelneva alusel saab välja tuua tarbijagrupi, kes omavad kehalisi vaegusi, mida saab 

pindmiselt ravida: lihaspinged ja valud, veenilaiendid, põletikud (lihastes, 

mandlites, kurgus), nahaprobleemid. Seega kõige paremini toimiks 

kasutusvõimaluse alusel segmenteerimine Kuna probleeme, mida tooted 

leevendavad on mitmeid ning need esinevad erinevates vanustes inimestel, siis ei 

ole võimalik teostada vanuselist segmenteerimist. Kui aga ettevõte sooviks kitsamat 

turusegmenti, siis võib seda kasutada. Nagu vahendajad välja tõid, eelistavad 

tooteid pigem üle 50 aastased naised, sellisel juhul oleks mõttekas oma tooted just 

sellele segmendile suunata. Oluliseks peeti looduslikkust ja kemikaalide 

puudumist, seega saab pakkuda tooteid looduslikke tooteid soosivatele klientidele 

ning ka allergikutele. 

 

Kokkuvõtlikult saaks valida segmendi kolmel alusel: looduslikke tooteid soosivad 

tervislike probleemidega üle 50 aastased kliendid. 

 

2.2.2 Enekun OÜ toodete positsioneerimisest 

 

Enekun OÜ tooteid võib klassifitseerida kui strateegiaruudustikus kolmandal 

positsioonil olev (lk 14). Siinkohal tuleks mõelda tõelisele eristumisele, mitte 

esikohal oleva toote ründamisele. Ettevõtte omanik toob välja, et suurt rõhku paneb 

ta pärimusele ning see on põhiline, mis eristab tooteid teistest looduslikest 

ravivatest toodetest. Pärimuse olulisuse tõid välja ka vahendajad. 
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Positsioneerimise soovitused ettevõttele Enekun OÜ, teoreetilist osa aluseks võttes 

(lk 14-16): 

• Toote näitajad.  

Kuna tootel muid näitajaid peale koostisosade ei ole, siis seda positsioneerimist on 

Enekun OÜ toodete puhul raske kasutada. Välja võib tuua jällegi looduslikkuse ja 

kodumaisuse, Eesti toorainest ja Eestis valminud tooted. 

 

• Toote kasulike omaduste rõhutamist.  

Seda saaks väga hästi ära kasutada, kuna kõik tooted omavad erinevaid ravivaid 

omadusi nagu eelpool nimetatud. Tuleks tuua välja üldised tervendavad omadused 

ja need tarbijate teadvusesse viia. Ka vahendajad toovad välja selle, et nemad 

pakuvad toodet rõhutades sellele ravivale omadusele, mida kliendil hetkel vaja on. 

Suurima plussina lisavad nad, et puuduvad kõrvalmõjud ja kemikaalid.  

 

• Erilised või teistsugused tarbimisviisid.  

Tooted on mõeldud peale kandmiseks, välispidiseks kasutamiseks, erilised või 

teistsugused kasutusviisid puuduvad. 

 

• Lähtumine tarbijatüüpidest. 

Kuna tooted on valmistatud looduslikust ja kodumaisest toorainest, siis saaks 

rõhutada „roheliselt“ mõtlevatele inimestele. Inimestele, kes eelistavad looduslikke 

tooteid, kellele ei meeldi rafineeritud ja kemikaale sisaldavad tooted. Kehaõlide-

koorijate puhul saaks keskenduda inimestele, kellele meeldib enda eest hoolt kanda, 

kuna tooted on pehmendavate, pesevate ja koorivate omadustega. Tarbijatüübile 

rõhumine annab julgust sarnaste vaadetega potentsiaalsetele klientidele toodet 

proovida. Vahendajad toovad välja tõsiasja, et tooteid ei soovi osta inimesed, kes ei 

usu alternatiivmeditsiini ning tihtipeale sellised inimesed ei soovi ka toote kohta 

rohkemat teada saada. Ettevõttel ei ole mõttekas toodet sellisele tarbijaskonnale 

suunata. 

 

• Teiste toodete järgi positsioneerimine. 

Teiste järgi saaks positsioneerida, tuues välja näiteks seda, et Enekun OÜ tooted on 

ainult looduslikest ja kodumaisest toorainetest, ravivad ja valmistatud kasutades 
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pärimuslikke teadmisi. Sarnast sõnastust kasutasid ka vahendajad, kellel on 

kaupluses Enekun OÜ toodetele alternatiive pakkuda. Selle alusel pigem ei soovita 

positsioneerida, kuna hetkel ei ole turul kindlat liidripositsiooni hoidvat sarnast 

ettevõtet, siis ei ole kellegagi kõrvutada. 

 

• Erinevate tooteklassidega vastandamine.  

Saaks ära kasutada vastandamist ravimitega, mis on sarnaste omadustega ja müügil 

apteekides.Vastandamine on toodud tabelis 4: 

 

Tabel 4. Enekun OÜ tooted vastandatud teiste samalaadsete apteegi toodetega, 

omaduste alusel. 

 Enekun OÜ tooted Vastand tooted 

Tooraine Looduslikud tooted, 
looduslikud lõhna- ja 
värvained, puuduvad 
kemikaalid ja kunstained. 

Tööstuslikud tooted, millele 
on lisatud kunstlikud lõhna- 
ja värvained või jääb peale 
kasutamist ebameeldiv 
lõhn. 

Valmimiskoht Kodumaine tooraine ja 
toode. 

Kõige sagedamini 
välismaine tooraine ja 
toode. 

Tootmise 
põhimõtted 

Pärimusmeditsiin, vanade 
inimeste mälestused ja 
pikaajaline kogemus. 

Uued teaduslikud katsed 
(kohati loomkatsed), 
uurimustööd. 

 

Eelpool väljatoodust võime öelda, et positsioneerimine peaks toimuma rõhutades 

looduslikkusele ja kodumaisusele; segmendile, kellele toode suunatud on, kuna see 

annab sarnaste tarbimisomadustega potentsiaalsetele klientidele julgust proovida; 

ning kasutusomadustele. Teistel alustel on väga raske toodet positsioneerida, kuna 

erisust võrreldes teiste tootjatega ei teki ning nii ei ole võimalik saavutada soovitud 

kohta kliendi teadvuses. Kokkuvõtvalt soovitab autor kasutada tarbijatüübi, toote 

näitajate ning kasutusomaduste alusel positsioneerimist. 

 

2.2.3 Oma loo kirjutamisest ettevõttele 

 

Toote lugu peetakse tähtsaks kaubamärgi loomise ja positsioneerimise juures. 

Järgnevalt soovitused, kuidas saaks ettevõte Enekun OÜ luua oma toote loo. 

Soovitused on kujundatud lehekülgedel 16-17 välja toodud teoreetilistel alustel. 
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Tausta loomine – kus toimuv aset leiab? 

Kuna toode on kodumaine ja looduslik, seda rõhutab nii ettevõtte omanik kui ka 

vahendajad, siis kogu toimuv peab aset leidma Eestis. Ettevõte ise asetseb Rapla 

maakonnas Polgu talus, mis oleks hea valik oma loo toimumiskohaks.  

 

Tegelaskuju valimine – kellest lugu räägib? 

Kuna kõik toodete retseptid põhinevad pärimusel, põlvest põlve edasi kantud 

uskumustel, tavadel ja teabel, siis tegelaskuju valik peaks toimuma samadel 

põhimõtetel. Tegelaskuju peab olema selline, kes tekitaks kõigis samastumistunnet 

või emotsionaalset sidet. Põhinedes sellele sobiks tegelaskujuks „vanaema“. Kõigil 

on oma vanaemaga emotsionaalne side ja vanaemad on tavaliselt need, kes jagavad 

õpetussõnu. Ettevõttega suhelnuna leiab autor, et tegelaskujuks sobiks ka ettevõtte 

omanik Ene. Oma heatahtlikkuse, asjalikkuse ning suure huviga pärimusmeditsiini 

vastu suudab ta luua emotsionaalse sideme tarbijatega. 

 

Sündmused, mis loovad ettekujutuse – mis juhtus? 

Siinkohal oleks hea selgitada, miks sai tootevalikusse just ravivad, looduslikud 

tooted. Seda tuleks teha lühidalt. 

 

Eellugu – millest on asi alguse saanud?  

Eellugu peaks toimuma enne toodete valmistamiseni jõudmist ning sisaldada võiks 

see mingisugust takistust, mille valitud tegelaskuju ületas. Enekun OÜ toodete 

puhul võiks takistus olla seotud mõne probleemiga, mida ettevõtte tooted ravivad. 

Näiteks Ene, ettevõtte omanik, pöördub probleemiga oma vanaema poole. 

Vanaema valmistatud ravim aitab teda ning Ene saab sellest innustust hakata ise 

samu tooteid valmistama. 

 

Detailid – hetked ja märksõnad, mis peaksid jõudma sihtgrupini?  

Märksõnad, mis kindlasti võiksid jutustatavas loos välja tulla on: kodumaine, 

looduslik, ravim, pärimus.  
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2.3 Väärtuspakkumise loomisest ettevõttele ning vastavast 

tootearendusest 

 

Selle peatüki alguses antakse ülevaade, millisest toodete omadusest oleks võimalik 

koostada väärtuspakkumine ning antakse soovitusi väärtuspakkumise 

koostamiseks. Väärtuspakkumise juurde kuuluvad järgnevad sammud: mõelda, mis 

on probleem, millele lahendust pakkuma hakatakse, kas see, millega välja tullakse 

on uudne ja unikaalne ning tuleks hinnata potentsiaalsete klientide vastuvõtlikkust 

(Skok 2013). 

 

Probleemid, mille lahendust pakkuma hakatakse on, nagu ka eelpool mainitud, 

haigused ja tervislikud vaegused. Väärtuspakkumise valik tehakse järgnevatele 

väärtuspakkumise näidetele põhinedes: 

Uudsus – seda saaks kasutada siis, kui tooted pakuvad mingisugust uut väärtust, 

omadust või lahendust. Probleemid, millele toode lahendust pakub, on erinevad. 

Kui võtta nad kokku ühe nimetaja alla, siis see võiks olla tervise vaegused, ravi 

saamise soov. Kuna ravimeid ja ka salve on turul erinevaid, siis ei saaks seda 

lahendust uudseks nimetada. Kuna peamised omadused on ka ravivad, siis eelnev 

jutt käib ka omaduste kohta. Väärtus, mida pakutakse ning mida tõid välja ka 

vahendajad, on pärimus; toodet valmistatakse vanade inimeste mälestusi arvesse 

võttes ning pärimusmeditsiini teadmisi kasutades. Kuigi kasutatakse vanu 

põhimõtteid, võib seda nimetada uudseks, kuna taolisi väärtusi kandvaid 

ettevõtteid, kes toodavad ka samade omadustega tooteid, ei ole palju.  

 

Jõudlus – kuna tootel puuduvad jõudluse näitajad, siis seda ei saa 

väärtuspakkumise arendamisel aluseks võtta. 

 

Kohandatus klientidele – kuna tooted on erinevate ravivate omadustega, siis võib 

öelda, et tooted on mugandatud kindlatele klientide rühmadele. Seda ei saa aga 

väärtusena pakkuda, kuna kõik ravivad tooted on mõeldud kindlat haigust või 



34 
 

vaegust ravima. Väärtusena saaks seda pakkuda siis, kui klient esitab tellimuse, 

öeldes, mis teda vaevad, ning ettevõte teeb spetsiaalselt sellele kliendile toote. 

Niimoodi tegutsemine läheb tootjale keeruliseks ja võib osutuda liiga kalliks. 

Selline tootmine ei ole ettevõttele enam kasumlik.  

 

Töö ära tegemine – siin all saaks rääkida uue teenuse pakkumisest. Kuna ettevõte 

toodab salve ja kehaõlisid-koorijaid, siis ainuke teenus, mida saaks töö ära 

tegemisena pakkuda oleks „peale kandmine“ ehk massaaž. See oleks aga täiesti uue 

teenuse välja mõtlemine ning pakkumine, mille juurutamine omakorda nõuab 

ajalist ja rahalist ressurssi ning vastavaid teadmisi. 

 

Kaubamärk/staatus – kliendid tunnetavad populaarseid ja kalleid kaubamärke 

kasutades, et nad kuuluvad mingisugusesse gruppi või klassi. Teatud kaubamärke 

kasutades omandatakse mingisugune staatus. Et see töötaks, peab kaubamärk olema 

juba levinud, tuntud ning ise omama kliendi teadvuses mingit staatust. Selle 

saavutamiseks tuleb juurutada väärtus, millega saavutatakse koht kliendi teadvuses. 

 

Hind  – hinna madaldamine on väga levinud viis, kuidas kindla kliendirühmani 

jõuda, aga madalat hinda taotlevad kliendid ei ole antud ettevõtte sihtrühmaks.  

 

Kättesaadavus – tänapäeva üha kiiremate eluviisidega ühiskonnas on oluline, et 

kõik tooted ja teenused oleksid kiirelt ja mugavalt kättesaadavad. E-poodidest 

tellitakse üha enam kaupa, kuna see on lihtne ja mugav ning selleks ei pea kodunt 

välja minema. Enekun OÜ tooteid on võimalik interneti kaudu tellida, läbi 

Facebooki lehe. Eraldi e-poodi ettevõttel pole, kuid tellimusi läbi Facebooki tuleb 

tihti. Võimalus tellida läbi interneti tõstab kliendi jaoks väärtust, aga seda on rakse 

muuta ettevõtte väärtuspakkumiseks, kuna kliendid eeldavad selle võimaluse 

pakkumist ettevõttelt. Põhjuseks on, et enamusel ettevõtetel on juba olemas 

võimalus interneti kaudu tellida ning kliendid on sellega harjunud, see ei ole 

unikaalne. Kauplusi, mis tooteid müüvad on hetkel viis, need asuvad erinevates 

Eesti linnades. Enamus kauplustest müüvad kogu Enekun OÜ tootevalikut. Ene 

käib oma toodetega laatadel üle Eesti, seega tooted on kättesaadavad. 
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Mugavus – kasutusmugavus on klientidele oluline. Enekun OÜ tooted tuleb peale 

kanda ja naha sisse hõõruda. Selles valdkonnas on raske midagi revolutsioonilist 

välja mõelda, kuna erinevate ettevõtete salve ja kehaõlisid-koorijaid kasutatakse 

samamoodi.  

 

Nagu ka väärtuspakkumise teooriat tutvustavas peatükis oli välja toodud, siis 

väärtus ei ole vaid ühe omaduse esile toomine, see on kogemus, mida klient saab 

toodet kasutades. Eelneva analüüsi põhjal saab Enekun OÜ-l soovitada 

väärtuspakkumisel kasutusele võtta „uudsuse“ lähenemine, ehk rõhku võiks panna 

pärimusele ja pärimusmeditsiinile. Autor soovitab välja tuua, et tooted on 

valmistatud kasutades meie vanaemade tarkust ja pärimusmeditsiini teadmisi, mis 

muudaks toote kodu lähedasemaks. Samuti võiks välja tuua selle, et Ene õpib 

pärimusmeditsiini, seega on kokku pandud pärimuskultuuri ja kõrgharidusega 

omandatud teadmised, mis on haruldane. Klientide usaldust saab juurde võita 

lisades, et tooteid valmistades on kasutatud looduslikke kodumaiseid tooraineid. 

Kogemuse, mida toote kasutamine võiks kliendile pakkuda, sõnastamisel saab 

kasutada märksõnu: lapsepõlv, lapsepõlve lõhnad, lapsena maal olemine, vanaema 

kreemid, vanaema ravim, looduse and.  

 

Hinnata tuleb klientide vastuvõtlikkust ehk seda, kas kliendid peavad midagi uut 

selgeks õppima või on uut toodet lihtne vastu võtta. Kuna kasutuse poolelt ei ole 

midagi uut, siis ei tohiks tarbijatel olla raske toodet kasutusele võtta. Positiivsena 

võib välja tuua ka selle, et tooted on looduslikud ning vastu näidustusi tekib vähem, 

seega on toode sobilik kõigile kasutajatele. Eelnevalt valitud sihtrühmal on kerge 

vastu võtta pärimuslikke tooteid, kuna sihtrühm eelistab looduslikke ja 

kodumaiseid tooteid. 

 

Tootearendust tuleks suunata ja edendada vastavalt valitud väärtuspakkumisele. 

Eelnevalt valitud väärtuspakkumine on aga kujundatud vastavalt olemasolevale 

tootele, seega tootearenduses muudatusi teha ei ole vaja. Tuleks jätkata samamoodi, 

pärimusele ja pärimusmeditsiinile toetudes.  

 

Vaatleme toodet kolmel tasandil: 
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Toote tuum – hüve, mis on kliendile peamine Enekun OÜ toodet kasutades, on 

leevenduse saamine. Toote tuumaks on raviv omadus. Selle tõid välja nii 

vahendajad, kui ka ettevõtte omanik. 

Konkreetne toode – toote erimomadused: looduslikud, ei sisalda kemikaale, 

kodumaisest toorainest, käsitööna valminud. Pakend: klaaspurgid läbipaistva 

sildiga, pronksjas purgikaas, millel on kirjas ettevõtte nimi. 

Laiendatud toode – lisaväärtus, mida toode pakub, on teadmine, et tooted on 

valminud pärimuslikke teadmisi järgides ja pärimusmeditsiini kaasates.  

 

 

Vaatleme toodet ka 4C mudeli abil: 

Customer value – kliendi väärtus. Klient ostab lahendust oma probleemile: 

tervisevaegusele leevenduse saamiseks. Väärtus, mis sellega kaasneb, on teamine, 

et tooted on valminud pärimusmeditsiini teadmisi kaasates ning looduslikust, 

kodumaisest toorainest. 

Cost to customer – kliendi kulu. Peale soetamiskulude muid kulusid ei kaasne, kuna 

toote pakend on klaaspurk, siis seda on võimalik taaskasutada. Kui taaskasutamise 

soovi või vajadust kliendil endal pole, saab ta selle utiliseerida pakendi 

prügikonteinerisse. 

Convenience – kliendi mugavus. Kliendil on võimalik toodet osta interneti kaudu 

või kauplusesse kohapeale minna. Ka on ettevõte esindatud erinevatel laatadel üle 

Eesti. Kasutuse poole pealt on ka tooted mugavad, lihtsasti peale kantavad. 

Communication – kliendi suhtlus. Kliendid soovivad müüjaga suhelda. Seda on 

võimalik teha läbi Facebooki lehe, kus Ene vastab küsimustele jooksvalt, mõne 

tunni jooksul. Ka laatadel osaledes on võimalik ettevõtte käest otse toodete kohta 

uurida.  
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KOKKUVÕTE 

 

Enamus Eestis tegutsevatest ettevõtetest on väikeettevõtted, seega nende mõju 

majandusele on märkimisväärne. Sellised ettevõtted peavad rohkem panustama 

oma tootesse ja tootearendusse, et paista suurettevõtete toodete seast silma. 

Tootearenduses tuleks arvesse võtta väärtus, mida soovitakse kliendile pakkuda. 

Enne seda on aga vaja selgeks teha, kes on see tarbijarühm, kellel toodet pakkuma 

hakatakse ja mida tahetakse kliendile oma tootega öelda. 

 

Bakalaureusetöö aluseks oli väikeettevõte Enekun OÜ, kes toodab salve, 

kehaõlisid-koorijaid ning huulevõisid. Kõik tooted on valminud käsitööna ning 

kodumaisest looduslikust toorainest. Tooted on mõeldud raviva eesmärgiga ning 

nende valmistamisel lähtutakse pärimusmeditisiinist ning vanarahva tarkusest. 

 

Bakalaureusetöö käigus selgus, et ettevõte ise ei ole siiani oma toodete jaoks turgu 

segmenteerinud. Kogutud informatsiooni põhjal jõuti järeldusele, et sobivaks 

tarbijagrupiks on inimesed, kes omavad kehalisi vaegusi, mida saab pindmiselt 

ravida ning inimesed, kellele on oluline toodete looduslikkus ja kodumaisus. Selle 

segmendi sai valida, kuna toodete juures peeti oluliseks looduslikkust ja 

kemikaalide puudumist. Kui ettevõte soovib segmendi suurust vähendada, siis on 

võimalik seda teha vanuselise segmendi abi. Vahendajad tõid välja, et tooted 

meeldivad rohkem 50 - aastastele ja vanematele.  

 

Toodete positsioneerimine peaks toimuma samadel alustel: rõhutades 

looduslikkusele, kodumaisusele ning toote kasutusomadustele. Siin on soovituslik 

ära kasutada ka segmeti, kellele toode suunatud on, kuna see kutsub sarnaste 

huvidega kliente toodet proovima.  
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Oma loo kirjutamise puhul tõi autor välja märksõnad, mida ta soovitab ära kasutada 

loo jutustamise juures: kodumaine, looduslik, ravim, pärimus. 

 

Väärtuseks, mida pakkuda, soovitab autor kujundada kogemus, mida klient saab 

toodet kasutades. Analüüsi põhjal saab Enekun OÜ-l soovitada väärtuspakkumisel 

rõhku panna pärimusele ja pärimusmeditsiinile. Ettevõttel soovitatakse välja tuua, 

et tooted on valmistatud kasutades meie vanaemade tarkust ja pärimusmeditsiini 

teadmisi, mis muudaks toote kodu lähedasemaks. Soovitatav on välja tuua ka, et 

vanarahva tarkust täiendatakse tänapäevaste teadmistega, mida tootja omandab 

ülikoolis. Kogemuse, mida toote kasutamine võiks kliendile pakkuda, sõnastamisel 

soovitatakse kasutada märksõnu: lapsepõlv, lapsepõlve lõhnad, lapsena maal 

olemine, vanaema kreemid, vanaema ravim, looduse and.  

 

Kokkuvõtvalt saab öelda, et bakalaureusetöö uurimisülesanded täideti. Ettevõttele 

tehti soovitusi väärtuspakkumise kujudamiseks ning soovitusi tehti ka 

väärtuspakkumisele eelnevate turundusetegevuste kujundamiseks. Saadud 

tulemustega saab ettevõte kujundada enda jaoks turu segmendi, on võimalik toodet 

positsioneerida kliendi teadvuses ning kujundada väärtuspakkumine kliendile. 

 

Samu tegutsemispõhimõtteid on võimalik laiendada ka teistele, sarnaste 

iseärasustega väikeettevõtetele. 
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SUMMARY 

 

Small businesses have a very important role in Estonian economy. This is mainly 

because almost 99.8% of all Estonian companies are small businesses. There were 

113 765 registered businesses in Estonia in the year 2014. Only 119 of them were 

large (with 250 and more workers) and most of them, 106 538 were small 

enterprises (with less than 10 workers). 

 

Although there are many companies engaged in different areas, the majority of 

products on store shelves are manufactured abroad or are the products of Estonian 

large companies. This Bachelor's thesis is drawn up on how to stand out from large 

companies. The subject is important because small businesses cannot compete with 

small prices and mass media advertisements that large companies can afford. 

Therefore, small businesses need to find another way to stand out, a good way to 

do that is to come up with a value position. 

 

This Bachelor's goal is to explore how to design a value position that clients will 

identify with and which would have an impact on them. Based on this Bachelor's 

thesis the author set the following research tasks: 

• Identify the key points to keep in mind in designing small business marketing. 

• Examine what a good value position consists of and how to shape it. 

• Analyze the company's current marketing efforts. 

• Make proposals for designing a value position. 

 

Enekun Ltd. is a small company founded in the year 2010 by Ene and Kunnar Laur. 

The company operates in Raplamaa Lõpemetsa village in Polgu farm. Enekun Ltd. 

Offers homemade products. Ene makes all the products herself, they are all 

handmade. Product range includes: 
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• ointments; 

• body oils / body scrubs; 

• lip balms 

 

The products treat different health problems like: muscular tension and pain, 

varicose veins, inflammation (muscles, tonsils, throat), skin problems. Therefore, 

the customer segment to choose is people with health problems. Because these 

problems occur in different ages, it is hard to segment customers based on age. 

Nonetheless, product selling shops pointed out that the products are mostly bought 

by women aged 50 and older. If the company wants to narrow the customers 

segment more, then the age segment can be used. According to the sellers, 

customers also appreciated that the products are made from natural materials and 

contain no chemicals.  

 

In summary, there are three basic segments for which to target the product: people 

with health problems who favor natural products and are over 50 years of age. 

 

In positioning the product, there are also three key groups to consider: customer 

type, product features and opportunities of use. In customer type, the company 

should refer to the segment they chose, so that clients with similar perspectives had 

the courage to try the product. In product features, the company should refer to that 

the products are made from natural Estonian material and are homemade. In 

opportunities of use, the company can talk about different health problems that the 

products heal. 

 

The keywords suggested by the author to use in writing a brand story are: 

homemade, natural, cure, tradition. 

 

Value that the product offers can`t just be in the product features, it should be an 

experience that a client will get using this product. It can be suggested to Enekun 

Ltd. to use tradition and traditional medicine for designing their value offer. It can 

be brought out for the clients, that the products are made using our grandmother`s 

wisdom and knowledge of traditional medicine. In phrasing the experience that the 
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product offers, the author suggests to use keywords: childhood, childhood smells, 

being a child at grandmother`s, grandmother`s creams and medicines, natures gift. 
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Lisa 1. Intervjuu küsimustik ettevõttega 

 

1. Rääkige palun ettevõtte ajaloost, sellest kuidas ettevõtte alguse sai? 
 

2. Kui palju töötajaid Teie ettevõttes on? 
 

3. Kas ettevõttes on olemas turundusjuht? Kui ei, siis kes tegeleb turunduse alaste 
küsimustega? 
 

4. Milline on Teie tootevalik? 
 

5. Kuidas valmivad Teie tooted: milline osa nendest valib käsitööna ning kes tooteid 
valmistab? 
 

6. Kust saate toorained on need kodumaised, välismaalt, kasvatate te neid ise? 
 

7. Kes on Teie klientuur, mis on nende vanus, sugu, muud tunnused? 
 

8. Kas Te olete oma sihtturgu segmenteerinud, valinud tarbijarühma, kellele tooted 
suunata? 
 

9. Millisena sooviksite paista klientidele, mis oleks põhisõnumid, mida edastada 
soovite?  
 

10. Mis eristab Teie toodet poes müüdavatest samalaadsetest toodetest? 
 

11. Mis eristab Teie toodet samalaadsetest kodumaistest käsitöö toodetest? 
 

12. Mille järgi valite kohti, kus müüa? 
 

13. Kus on varasemalt toodet müüdud: poed, laadad, internet jms? 
 

14. Kas ettevõttel on olemas koduleht? 
 

15. Kus olete varasemalt oma tooteid reklaaminud näiteks internet, ajalehed, 
ajakirjad, televisioon, raadio? 
 

16. Kuidas on laatadel väljapanekud seatud, millised sildid ja plakatid on välja 
pandud ning kes on leti taga?  
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Lisa 2. Intervjuu küsimustik vahendajatega 

 

1. Millised ettevõtte Enekun OÜ tooted on teil pakkumises? 

 

2. Milline Enekun OÜ toode on tarbijate poolt rohkem soositud, nõutud? 

 

3. Millistele klientidele pakute Enekun OÜ tooteid (vanusegrupp, väärtused, 

millest nad hoolivad, probleemid, mille üle kurdavad)? 

 

4. Millised kliendid ise Enekun OÜ tooteid küsivad (vanusegrupp, väärtused, 

millest nad hoolivad, probleemid, mille üle kurdavad)? 

 

5. Mis on erilised kasud, mida võib oodata Enekun OÜ toodetest? 

 

6. Kuidas Te pakute Enekun OÜ tooteid (mis omadused välja toote, mille alusel 

soovitate)? 

 

7. Kelle toodetega Enekun OÜ tooted konkureerivad ning mille osas 

konkureerivad (soodne hind, toote omadused, kodumaisus, jne)? 

 

8. Mis on Teie arust Enekun OÜ toodete eelisteks teiste samalaadsete toodete ees? 

 

9. Mis on Teie arust sõnum, mida ettevõte soovib klientidele edastada (väärtus, 

mida ettevõte soovib pakkuda)? 

 

10. Mida te soovitaksite Enekun OÜ-le, et oma tarbijatele veelgi suuremat väärtust 

pakkuda (näiteks toote koostise muutmine, pakendi muutmine, sõnumi 

koostamine kliendile ning selle levitamine, vms)? 

 

11. Kas tarbijad ise on midagi juurde küsinud, millest veel puudust tuntakse? 
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Mina, Liisa Jürjer,  

sünniaeg 24.06.1991, 

 

1. annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö 

„Väärtuspakkumise eriline roll väikeettevõttes OÜ Enekun näitel“, mille juhendaja on 

Tiiu Ohvril, 

  

1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil,  

1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja  

1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks  

kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni;  

2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile;  

3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega     

    isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi. 

  

Lõputöö autor ______________________________  

(allkiri)  

Tartu, ___________________ 

          (kuupäev)  

 

 

Juhendaja kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta  

Luban lõputöö kaitsmisele.  

 

_______________________________________  _____________________  

(juhendaja nimi ja allkiri)      (kuupäev)  


