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kuivatamise ja pakendamisega.  

Teema on aktuaalne, sest rahvaarv maapiirkondades väheneb ja maaelu Eestis on hääbumas. 

Teema aktuaalsus väljendub ka selles, et väikestel kodumaistel ettevõtetel on keerulisem 

püsida konkurentsis võrdsete vastastena. Üks strateegiline võimalus turunduses on 
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väikeettevõtete tegevust ning uurib tarbijatelt teetaimede ostueelistusi. Seejärel määratleb 
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konkurentsieelistel ja tarbijate hinnangutel.  

Magistritöös autori poolt tehtud ettepanekuid saavad rakendada ka teised väikesed 

maapiirkonna ettevõtted ja peretalud, keda huvitab toote konkurentsieeliste leidmine või 

positsioneerimine. 

 

Märksõnad: teetaimed, maapiirkond, konkurentsieelised, positsioneerimine 



  

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 
 

Estonian University of Life Sciences 

Kreutzwaldi 1, Tartu 51014 

Abstract of Master`s / Bachelor`s Thesis 

Author: Kersti Virro Speciality: Economics and business 

administration 

Title: Opportunities of competitive advantage formation and product positioning on the 
example of Süvahavva Loodustalu 

Pages: 93 Figures: 23 Tables: 5 Appendixes: 5 

Department: Institute of Economics and Social Sciences 

Field of research: Business Management S 190 

Supervisors: Tiiu Ohvril 

Place and date: Tartu 2017 

This master thesis focuses on the introduction of competitive advantages, the distinguishing 
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the rural area, which deals with plant production, with drying and packaging of the herbs.   

The topic is relevant because the population is decreasing in rural areas and the rural areas 

in general are facing the problems. The content of the matter is also expressed by the fact 

that small domestic enterprises have a more difficult task to remain in competition with 

bigger ones. One strategic opportunity for marketing is positioning, for which it is necessary 

to shape the specific characteristics of someone’s product, which can be considered as the 
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The purpose of the Research Action is to identify and define the competitive advantages of 
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activities of small businesses producing domestic herbal teas and investigated the purchase 
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SISSEJUHATUS 

 

Tarbijate üha kasvav terviseteadlikkus ning suurenev nõudlus ökoloogiliselt puhaste toodete 

järele on kasvatanud kodumaiste väiketootjate omavahelist konkurentsi.  

2016. aastal Eesti Konjunktuuriinstituudi poolt läbi viidud Eesti toidukaupade siseturu 

positsiooni uuringus selgus, et enim mahetooteid oli maitse- ja ravimtaimede ning teede 

tootegrupis   (Eesti toidukaupade… 2016: 8). 

See näitab, et teetaimede tootjatel on palju konkurente ning tarbijate nimel käib turul võitlus. 

Teetootja on põllumajandusettevõte maapiirkonnas, kes on üks Eesti maaelu püsima jäämise 

võtmeteguritest. Autorile pakub suurt huvi kogu maapiirkondadega seotud 

ettevõtluskeskkond ning ökoettevõtlus laiemas plaanis, kuid uurimistöö kontsentreeritust 

silmas pidades, otsustati keskenduda väikeettevõtte konkurentsieeliste kujundamisele ja 

toote positsioneerimise käsitlusele. Antud töös uuritakse kodumaiste teetaimede tootjate 

omavahelist konkurentsi ja püütakse leida toote eristumise ning positsioneerimise 

võimalused ühe ettevõtte näitel. Ettevõtteks on Süvahavva Loodustalu OÜ, mis tegeleb 

taimekasvatusega, tee- ja maitsetaimede kuivatamise, pakendamise ja müümisega. 

Põlvamaal nagu enamikes maapiirkondades on unikaalne ja puutumatu loodus, mis loob 

üldiselt soodsad tingimused maheettevõtlusega tegelemiseks.  

Mahetoidu kõige olulisemad ostupõhjused Eesti Konjunktuuriinstituudi 2016. aasta 

tarbijauuringu andmetel on toodete tervislikkus, kodumaisus, päritolu lähipiirkonnast, 

maitse ja keskkonnasõbralik tootmine (Eesti elanike… 2016: 67). 

Tarbijate jaoks on kodumaist päritolu tooted väärtuslikud ja üsna hinnatud. Seda nii 

tervislikkuse, maitseomaduste kui ka keskkonnahoiu vaatenurgast. 

Eestlased on osanud looduslähedast eluviisi hinnata ning erinevate taimede korjamine ja 

taimeteede joomine on olnud alati olulisel kohal. Ka tänapäeval on taimeteed tervisliku ja 

looduslähedase eluviisi hindajate seas kõrgelt hinnatud jook tees sisalduvate vitamiinide, 

mineraalide ja eeterlike õlide tõttu (Traditsiooniline Eesti taimetee 2006: 3). 
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Teema on aktuaalne, sest maaelu Eestis on hääbumas, rahvaarv maapiirkondades väheneb ja 

peretalud on tühjaks jäämas. Kodumaiste teetaimede tootjatest suurem enamik on peretalud 

maapiirkonnas, kes majandusliku tegevusega püüavad oma perele tööd anda. Seega on 

oluline, et pere suudaks ettevõtluse viljelemisega ja iseendale tööandjaks olemisega tagada 

regulaarse aastaringse sissetuleku. Ettevõtlusega tegelemine on oluline, sest maaelu 

jätkusuutlikkus on mõnes mõttes nende väikeste ettevõtete kätes, kes vaatamata erinevatele 

probleemidele ja takistustele maapiirkondades püüavad siiski edukalt hakkama saada. 

Teema aktuaalsus väljendub ka selles, et väikeettevõtjal on üha raskem konkurentidega 

sammu pidada. Toodangu mahud on võrreldes suurtootjatega väiksemad ja toote omahind 

kõrgem. Suurtes kaubanduskettides müüdavate suurtootjate toodetud importteedega 

võistlemine sunnib kohalikke tootjaid otsima endale positsiooni, mis tagaks ellujäämise 

jaekaubandusturul. Väikestel kodumaistel ettevõtetel on keerulisem püsida konkurentsis 

võrdsete vastastena, sest napib nii raha, oskusi kui ka kogemusi. Siinkohal tuleb appi 

turundus, mis võib aidata kujundada konkurentsieeliseid toote iseloomust ja turuolukorrast 

lähtuvalt. 

Üks strateegiline võimalus turunduses on positsioneerimine, mille abil saavutatakse oma 

toote eelistus sihttarbijate teadvuses. Toote positsioneerimiseks on tarvis kujundada oma 

pakutaval tootel eristuvad tunnused, mida saab käsitleda toote tugevustena sihtgrupi 

vajadustest lähtuvalt. Iga tootja usub oma toote headusesse ja peab seda kõige paremaks, aga 

oluline on hoopis see, kuidas näevad ja hindavad toodet tarbijad võrreldes turul olevate 

sarnaste toodetega. 

Positsioneerimisega seoses on vaja välja selgitada toote ja tarbija omavahelise suhte olulised 

aspektid. Positsioneerimine algab tootest. Seega tootel või ettevõtte pakkumisel peavad 

olemas olema mingid erilised omadused, mida turg hindab, siis on toodet võimalik 

positsioneerida. Konkurentsieeliste kätte võitmiseks, tuleb saavutada ka koht kliendi mõtetes 

ja eelistustes, tema suhtumises tootesse või pakkumisse (Mahetoidu turundus 2016: 13). 

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks on välja selgitada ja defineerida Eestimaiste teetaimede 

tootjate konkurentsieelised turul ja määratleda positsioneerimise võimalused ühe ettevõtte 

näitel. Eesmärgi saavutamiseks uurib ja analüüsib autor kodumaiseid teetaimi tootvate 

väikeettevõtete tegevust ja arvamust ning uurib tarbijate ostueelistusi. Töö vajalikkus 
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seisneb selles, et maapiirkonna väikeste tootjate konkurentsieeliste leidmise ning 

positsioneerimise uuringut ei ole varem sellisel kujul tehtud.  

Magistritöö eesmärgi saavutamiseks on autor püstitanud järgnevad uurimisülesanded: 

1) selgitada välja konkurentsieeliste kujundamist mõjutavad tegurid ja 

positsioneerimise teoreetilised võimalused lähtuvalt tegevusalast; 

2) koostada ja läbi viia intervjuu Süvahavva Loodustalu OÜ juhatuse liikmega, et 

tutvuda põhjalikumalt ühe väikeettevõtte tegevusega ning toodete tugevuste 

leidmiseks; 

3) läbi viia küsitlus suuremate kodumaiste teetaime tootjatega nende tugevuste 

leidmiseks; 

4) koostada ja läbi viia ankeetküsitlus tarbijate hulgas, et saada ülevaade teetaimede/ 

taimeteede ostueelistuste kohta; 

5) töötada välja ettepanekud ja soovitused ettevõttele konkurentsivõimelise positsiooni 

määratlemiseks kodumaiste taimeteede turul. 

Lähtuvalt uurimisülesannetest ja ning teoreetilise tausta uurimise vajadusest, koosneb töö 

kahest osast. Oluline on uurida kõiki tegureid, mis võivad mõjutada ettevõtte toote 

konkurentsieeliste leidmist. Sellest tulenevalt antakse magistritöö esimeses osas ülevaade 

teoreetilistest seisukohtadest, mis puudutavad väikeettevõtet, maapiirkonda, peretalude 

olukorda ja tõmbekeskuste mõju maapiirkonna ettevõtetele. Seejärel kirjeldatakse 

konkurentsieeliste ning positsioneerimise kasutusvõimalusi strateegilise turunduse osana 

maapiirkonna väikeettevõttes. Uurimistöö keskendub eelkõige toote konkurentsieeliste 

kujundamisele läbi eristumise ja positsioneerimise.  

Magistritöö teise osa juhatab sisse uurimistöö metoodika, kus kirjeldatakse kasutatavat 

uuringu läbiviimise metoodikat, etappe ja valimit. Töö teine osa baseerub magistritöö jaoks 

tehtud uuringu tulemuste esitamisele. Antakse ülevaade ühe ettevõtte personaalsest 

intervjuust ja nelja teise teetootja küsitluse vastuste analüüs ning arutelu. Samas osas annab 

autor ka ülevaate enda eesmärgist lähtuva tarbijauuringu tulemuste kohta. Tuuakse välja 

omadused, mida tarbijad taimeteede juures kõige enam hindavad ja mis on ostuotsuse 

peamised põhjused. Empiirilise osa lõpus määratleb autor ettevõtte tootele 
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konkurentsivõimelise positsiooni ning pakub välja konkreetsed ettepanekud ja soovitused 

edasisteks tegevusteks. 

Uurimistööks valitud teema võib autori arvates huvi pakkuda lisaks Süvahavva Loodustalu 

OÜ juhtkonnale ka teistele kodumaiste teetaimede tootjatele ning muudele väikestele 

maapiirkonna ettevõtetele ja peretaludele, keda huvitab toote konkurentsieeliste leidmine ja 

positsioneerimine. 

Magistritöö autor tänab Süvahavva Loodustalu OÜ juhtkonda ning ankeetküsitluses 

osalenud kõiki teetaimede tootjaid meeldiva koostöö eest. Suur aitäh ka tarbijaküsitluses 

osalenud inimestele, tänu kellele sai autor vajalikke andmeid uurimistöö koostamiseks ja 

eesmärgini jõudmiseks.  
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1. STRATEEGILISE TURUNDUSE RAKENDAMINE 

MAAPIIRKONNA VÄIKEETTEVÕTTE 

KONKURENTSIEELISTE KUJUNDAMISEL 

 

1.1. Väikeettevõtlus ja selle eripärad maapiirkonnas 

 

Mikro- ja väikeettevõtted on Eestis üsna levinud. Ettevõtte asutamine on lihtne. Kümme 

minutit ettevõtja internetiportaalis ja osaühingu asutamise avaldus on tehtud. Võimalik on 

asutada ettevõte ka ilma osakapitali sissemakseta. Paljud kasutavad seda võimalust 

äritegevuse alustamiseks.  

Väikeettevõtted on olulised nii ettevõtja kui ka riigi seisukohast. Enamik Eestis tegutsevatest 

ettevõtetest (Statistikaameti andmeil 98% äriühingute üldarvust) on mikro- ja 

väikeettevõtted. Neis on hõivatud üle poole kõigist äriühingute töötajatest ja neisse laekub 

üle poole ettevõtete kogutulust (Väikeettevõtte plussid… 20.03.2017).  

Mikro- ja väikeettevõtetel on tegutsemisel palju eeliseid, kuid neil võib esineda ka 

mõningaid raskusi (tabel 1). 

Tabel 1. Mikro- ja väikeettevõtte tegutsemise eelised ja raskused (Ibid: 20.03.2017, autori 

kohandatud) 

Mikro- ja väikeettevõte 

Tegutsemise plussid Tegutsemise miinused 

Lihtsus Haavatavus 

Odavus Reservid 

Asukoha valiku lihtsus Ebastabiilne rahastus 

Usaldusväärsed töötajad Müük 

Kiirus Sõltuvus suurkliendist 

  Kulude ootamatu kasvu tekitatud raskused 

  Efektiivsus 

  Omaniku "sunnismaisus" ja koormus 

  Risk kaotada investeeritud kapital 
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Plussideks on näiteks lihtsus juhtimisel ja töötajate leidmisel. Algkapitali nõue on väike ning 

tarne- ja turustuskanalid on paindlikumad kui suurtel ettevõtetel. Veel on plussiks odavus, 

sest äriühingu asutamiskulud on väikesed või puuduvad üldse. Investeeringud ja 

stardikapital on väikesed. Ruumi vajadus on üldjuhul minimaalne. Risk kaotada raha on 

väike. Lihtsam on leida asukohta, kuna mahub tegutsema ka väikesele pinnale. Tänu sellele 

on võimalik maksta vähem renti ning töötajad on enamjaolt lähikondsed või pereliikmed ja 

seega üsna usaldusväärsed. Juht teab ja tunneb nende võimeid. Turu muutustele saab 

reageerida kiirelt ja juhtida paindlikult. Kuid on ka hulk miinuseid, mis teevad väikeste 

ettevõtete tegutsemise raskeks. Probleemid on kerged tekkima kriisides, konkurentsis, 

varustushäiretes või spetsialisti lahkudes. Reservid on väikesed või puuduvad üldse. 

Igapäevast äri rahastada on keeruline, laenu saamine on raskem tegevuse laiendamiseks, uute 

seadmete soetamiseks või olemasolevate laenude refinantseerimiseks. Toote 

müügiargumendid vananevad, lao puudumine või selle kõrge renditasu pidurdab tootmist ja 

tellimuste täitmist. Mõne suure kliendi ära langemisel mõjutab see sissetulekuid 

märkimisväärselt. Ühe kuluartikli hinna ootamatu suurenemine viib toote lõpphinna 

konkurentsist välja. Võetud laenud tekitavad lisaraskusi toimetulemisel. Väiketootmine ei 

pruugi olla efektiivne. Omanikul on suur töökoormus ja see võib tekitada stressi. Risk 

kaotada investeeritud raha. Võib jääda ilma oma säästudest või jääda võlgu laenuandjatele 

(Ibid: 20.03.2017). 

Nagu eelkirjeldatust selgub, on väikeettevõtte tegutsemisel üsna palju raskusi, aga ka 

eeliseid. Oluline ja vajalik on tegeleda strateegilise turundusega, et leida oma tootele 

tarbijaid ning suurendada müüke. See omakorda aitab kasvatada ettevõtte tulusid ja 

vähendab mõningaid äririske. Eeliseks suurettevõtete ees võib saada personaalne suhtlemine 

tarbijaga. 

Kuna väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel on väiksem eelarve reklaami jaoks, siis 

peab keskenduma käepärastele vahenditele. Üks peamisi asju on usaldusväärsus, mida 

ettevõte saab oma läbipaistva tegutsemisega näidata. Parim tööriist siin on lubada inimestel 

oma ettevõtet külastada. See näitab usaldusväärsust ja väikestel ettevõtetel on seda kergem 

teha kui suurtel. Ka otsene suhtlus tarbijatega ja isiklik müük on väikeste ettevõtete 

konkurentsieeliseks (Smith, Taylor (2002) ref. Primon 2014). 
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Maapiirkonna ettevõtetel on lisaks eelnimetatud plussidele ja miinustele lisaks veel 

pikkadest vahemaadest tulenevad transpordikulud ja koostööpartnerite ning tarbijate 

leidmine, kes võivad asuda tegevuskohast kaugel. Samas on võimalik potentsiaalseid 

huvilisi ettevõttesse külla kutsuda, et tutvustada toote tegemise protsessi  

Ametliku määratluse järgi on maapiirkondadeks vallad ja väikelinnad, mille elanike arv ei 

ületa 4000 inimese piiri. Lähtuvalt sellest määratlusest on maainimene või maaelanik isik, 

kes taolises piirkonnas elab. Ning eluviis, mida neis piirkondades viljeldakse, on maaelu 

(Maaelu arengu… 2011: 12). 

Hugh D. Clout (1984) on välja pakkunud maapiirkondade omaduste nimekirja, mis sisaldab 

järgmisi punkte: madal asustustihedus; taristute ja teenuste nõrgad võrgustikud; tihedad 

personaalsete kontaktide võrgustikud ja tugev identiteet kodupaiga suhtes; alla keskmine 

tööstustootmise ja kontoritöö hõive; maastik, millel domineerivad põllumajanduslikud 

kõlvikud ja metsamaa (Clout 1984 ref. Maaelu arengu… 2011: 14). 

Ääremaalised on ligi pooled Eesti omavalitsused, kus elab ligikaudu 140 000 inimest ja mis 

hõlmavad üle 50% Eesti pindalast. Ääremaa tunnustega piirkondade osatähtsus kasvab 

linnastumise, maaelanikkonna vananemise ja negatiivse iibe tõttu. Ääremaalisi kogukondi 

kimbutab haridus-kultuuriline mahajäämus: kolmanda haridustasemega hõivatute osakaal 

on ligi poolteist korda väiksem Eesti keskmisest ja kaks korda väiksem Tallinna linnastust. 

Kuna ääremaalised piirkonnad on pikema aja jooksul kaotanud nooremaid ja aktiivsemaid 

elanikke, siis on rahvastiku vananemine ääremaadel märgatavalt kiirem kui Eestis tervikuna. 

Madala asustustihedusega piirkondade peamiseks probleemiks on nõrk ja haavatav 

majandus ning sobivate töökohtade puudus. Maapiirkondade elanike igapäevaelu, eriti töö 

ja õppimine, on järjest rohkem seotud linnadega. Elanikkonna vähenemine suurendab 

avalike teenuste osutamise kulusid ja seab seetõttu surve alla teenuste kättesaadavuse ja 

kvaliteedi nendes piirkondades. Uute oludega kohanemiseks tuleb linnapiirkondadest 

kaugematele maapiirkondadele pöörata rohkem tähelepanu, kasutades võimalusel uudseid ja 

ebatraditsioonilisi lahendusi. Lahendused seisnevad eeskätt avalike teenuste senisest 

säästlikumas ja innovaatilisemas korraldamises. Oluliseks kohanduvaks võimaluseks on ka 

erinevate kogukonnateenuste väljaarendamine (Eesti maaelu arengukava… 2016: 26). 
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Eelnevalt kirjeldatu iseloomustab üsna tabavalt maapiirkonna elu ja tegevuskeskkonda. 

Küsimus on selles, kuidas peatada noorte jätkuv väljaränne maapiirkondadest ja mida saaks 

teha, et edendada ning mitmekesistada sealset ettevõtlust. 

Maapiirkondades arenev ettevõtlus ongi maaettevõtlus. Näiteks tööstusettevõtete loomine 

sinna viitab maaettevõtlusele. See tähendab, et maaettevõtluse sünonüüm on maapiirkonna 

industrialiseerimine. Olemasolevate ressursside nagu turistide toitlustamine, puusepatööd ja 

muud seesugused tegevusalad on kasutusalade mitmekesistamine mittepõllumajandusliku 

tegevuse suunas (Saxena 2012: 23). 

Maamajanduse arengu seisukohast on oluline liikuda väärtusahelas suuremat lisandväärtust 

andvate tegevuste poole: toidu väikekäitlemine ja toiduainete tootmine, toitlustamine, 

maaturismiteenused, käsitöönduslike toodete, suveniiride, ehitusmaterjalide, pakendi, 

mööbli ja kodukaupade disain ja tootmine, väikekaubandus jms. Maaettevõtluse 

mitmekesistamine on oluline eelkõige väiketaludele, kes põllu- ja metsa esmasaaduste 

tootmisel suurtootjatega konkurentsis ei püsi. Seepärast on olulisteks märksõnadeks 

nišštootmine, kohaliku ja/või mahetoidukultuuri edasiarendamine turundusvõimaluste 

parendamine ühise turunduse kaudu. Lisaks kohalike ressursside kohapealne väärindamine 

(Põlva maakonna… 2015: 15). 

Maapiirkonna elus hoidmiseks on kaks võimalust. Esiteks on võimalik rajada maapiirkonda 

mõni suurem tööstusettevõte, mis oleks tööandjaks kohalikele elanikele. Teiseks peaks 

aitama kaasa väikeste ettevõtete tegevuse mitmekesistamisele. Teetaimi tootev peretalu saab 

lisaks põhitegevusele viljeleda näiteks elamusturismi, tehes huvilistele talus teepõldudel 

suviseid ekskursioone, taimekoolitusi või pakkudes majutust. Oluline on koostöö 

arendamine nii partnerettevõtete kui ka konkurentidega.  

Praegusel ajal koos üha kasvava konkurentsi ja valikutega, on investeerimine koostöösse 

möödapääsmatu. Koostööpartneriteks sobivad väga hästi enda ettevõtte konkurendid. Kuigi 

see võib esialgu tunduda strateegiliselt riskantne, aitab mõlemapoolne kasulik suhe 

meelitada ja hoida kliente (Six steps for… 24.04.2017). 

Väikeettevõtluse suur osakaal maal on viinud selleni, et maarahval ei ole sobilikke ja tulusaid 

töökohti, mis võimaldaksid neil saavutada linnaelanikega samaväärse elatustaseme. Lisaks 

suurendab elanikkonna vähenemine avalike teenuste osutamise kulusid ja seab seetõttu surve 
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alla teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi nendes piirkondades. Tulenevalt primaarsektori 

hõive kokku tõmbumisest sõltub maapiirkondade majanduslik areng suurel määral uute 

töökohtade kättesaadavusest ja ettevõtluse mitmekesisusest, millele aitab kaasa kohaliku 

mittepõllumajandusliku väikeettevõtluse edendamine ja töökohtade loomine 

maapiirkondades (Eesti maaelu arengukava… 2016: 49-50). 

Maapiirkonnas tegutsev väikeettevõte on üsna keerulises olukorras, sest koostööpartnerid, 

ostjad ja vajalikud teenusepakkujad võivad asuda tegevuskohast kaugel. Ostjateni 

jõudmiseks tuleb rohkem vaeva näha ning võimalusel tuleks kasutada koostööpartnerite abi. 

Väikeettevõte või peretalu annab tööd oma perele, aga kui tekib vajadus lisatööjõu järele, 

siis maapiirkonnas on hetkel ka sobivat kvalifitseeritud tööjõudu üsna raske leida.  

 

 

1.1.1. Peretalude tähtsus ja tõmbekeskuste mõju neile 

 

Peretalu tegevus on tavaliselt tugevalt seotud kindla asukoha ja perepärandiga. 

Turunduslikust vaatenurgast on võimalik seda oma ettevõtte või toote konkurentsieelisena 

kasutada, rõhutades oma turundussõnumis kodumaise tooraine päritolu ja traditsioone. 

Peretalud on peamised põllumajandustootjad, mistõttu kogu maailmas peetakse neid 

ühiskonna aluseks. Peretalud on väikesed ettevõtted, millele on iseloomulik perekonnaringis 

toimuv omaniku- ja juhivahetus. Perekonnad ise on üldjuhul ettevõttes kasutatava maa ja 

kapitali omanikud, ettevõtte juhid, tööjõuga varustajad ning osaliselt oma ettevõtte toodangu 

tarbijad (Viira 2014: 84).  

Pereettevõtetel võivad olla eelised kliendisuhete loomisel, sest tarbijad tajuvad neid teistest 

erinevalt. Nii nagu Iirimaal ja Ühendkuningriikides, on ka Eestis perefirmasid üsna vähe 

uuritud. Aga tegelikult peaks rohkem uurima ja pöörama neile tähelepanu, sest perefirmadel 

on positiivne mõju kogukondadele nii linna- kui maapiirkondades (What´s so special… 

24.04.2017). 

Kaul Nurm selgitab, et peretalu on perekonna põllumajanduslik ettevõte, kus suurem osa 

tööst tehakse oma pere liikmete poolt. „Tunnused, millele peretalu peab vastama on veel 

lisaks see, et omand, kapital ja kontroll majandustegevuse üle on perede käes. Peretalu peab 
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olema jätkusuutlik ja minema edasi põlvest põlve. Üldjuhul elab pere ka endale kuuluval 

maal,“ rääkis Nurm. „Näiteks USAs on  põllumajandussektoris 96% peretalud ja 4% 

korporatiivsed ettevõtted. Euroopa Liidus on 80% peretalude käes.“ (---)  Leho Verki sõnul 

tagavad talud eelkõige toidujulgeoleku, on maaettevõtluse alustalad, tööandjad 

maapiirkonnas, vaesuse vähendajad ja asustuse hoidjad. „Lisaks on talupered motiveeritud 

keskkonnahoiuks ja kannavad edasi traditsioonilist kultuuri. Talud on mitmekesise 

tootmisega ja valikuid rikastavad,“ ütles Verk. „Peamised probleemid on tema arvates 

põllumajandusliku maa kättesaadavus, nõrk ligipääs kapitalile ning juurdepääs 

turustuskanalitele on ebavõrdne – siin näeb ta seda, et talunikel tuleb teha koostööd ja luua 

ühised turustusvõrgud. Kurb on see, et noored lahkuvad maalt ja on tekkinud tööjõupuudus.“   

(Peretalude positsioon… 11.10.2016) 

Kadri Taim kinnitab oma magistritöös väidet, et rahvastiku üldist vähenemist, sealhulgas 

väljarännet maapiirkonnast, käsitletakse erinevate arvamusliidrite poolt ühena kuuest Eesti 

riigi kõige akuutsemast probleemist (Taim 2015: 76). 

Väljaränne maapiirkondadest on tõsine probleem. Noored inimesed ja pered kolivad sinna, 

kust leiab sobivat hästi tasustatud tööd ja on piisavalt õppimisvõimalusi. Lahendus võiks 

seisneda maapiirkondade ettevõtluse arendamises, et maal elavad inimesed suudaksid 

teenida oma tegevusega regulaarset tulu. Teise lahendusena võiks juba tegutsevate ettevõtete 

toetamine riiklikul tasandil olla suurem, et peatada väljaränne maapiirkondadest.  

Kadri Taimi uurimuse tulemuste kohaselt on maapiirkonnast lahkumise peamine süü kas 

siseränne linnadesse või väljaränne teistesse riikidesse. Maapiirkonna tühjenemise üheks 

põhjuseks on ka agraarruumi nõrgenemine, sest üha enam elab maal inimesi, kes on täielikult 

loobunud põllumajandusest (Ibid: 76).  

Peretalude püsima jäämine peaks olema nii Eesti riigi kui ka Euroopa Liidu ühine huvi. 

Maapiirkonna tublid ja tegusad ettevõtted täidavad tarbija toidulauda kohalikust toorainest 

valmistatud tervisliku ja ökoloogiliselt puhta toiduga. Annavad vähemalt oma pere 

liikmetele tööd ning hoiavad maapiirkonda elus. Käesoleva perioodi maaelu arengukava 

toetab väikeste põllumajandusettevõtete arengut toetuste abil. 

Peretalude säilimisele aitab kaasa Maaelu arengukava 2014–2020 väikeste 

põllumajandusettevõtete arendamise meede. Sektorite arengule kaasa aitamiseks on 
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arengukavas ette nähtud erinevaid spetsiifilisi toetusi ning stiimuleid meetmete siseselt. 

Maaelu arengukava 2014–2020 panustab põlvkondade vahetusse põllumajandussektoris läbi 

noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamise toetuse ning rakendab noortele kõrgemaid 

toetusmäärasid investeeringute jaoks (Eesti Maaelu Arengukava… 2016: 376).  

Maapiirkonna ettevõtet mõjutavad suuremad lähimad tõmbekeskused, sest suuremates 

asulates saab müüa oma toodangut ja jõuda paremini tarbijateni. 

Eestis on 27 linnalist asulat, mida võib inimeste tööalaste liikumismustrite põhjal nimetada 

tõmbekeskusteks. Nende tõmbekeskuste hulka kuuluvad suured regionaalsed 

tõmbekeskused Tallinn ja Tartu, ülejäänud 13 maakonnakeskust ning lisaks veel üksjagu 

väiksemaid ümberkaudsete elanike jaoks olulisi linnalisi asulaid. Iga tõmbekeskuse ümber 

tekib toimepiirkond nendest kantidest, mille elanikud on tõmbekeskusega töökohtade ning 

era- ja avalike teenuste tarbimise kaudu seotud  (Mil määral kattub… 21.03.2017). 

Kui enamikes arenenud riikides on urbaniseerumisprotsesside tagajärjel erineva suurusklassi 

linnapiirkonnad kasvamas üsna ühtlaselt, siis Eestis on kasv koondunud selgelt paari 

suuremasse linnapiirkonda ning muude keskuste ja maapiirkondade rahvastik kahaneb. (---) 

Aktiivsem majandustegevus on koondunud pealinnaregiooni ja teistesse suurematesse 

keskustesse ning muude piirkondade panus sisemajanduse kogutoodangus on jäänud liialt 

tagasihoidlikuks. Piirkonnaspetsiifilisi arengueelduseid ja ressursse ei ole nende piirkondade 

arengus suudetud seni piisaval määral ära kasutada (Eesti regionaalarengu… 21.03.2017). 

Kokkuvõtvalt mõjutavad maapiirkonnas tegutsevat ettevõtet mõned olulised aspektid, mis 

linnas tegutsevat ettevõtet üldjoontes ei puuduta. Koostööpartnerid, kliendid ning vajalikud 

teenindusasutused asuvad ettevõtte tegevuskohast kaugemal. Ettevõtete arengut mõjutavad 

lähimad tõmbekeskused ning sobivat tööjõudu on maapiirkonnas oluliselt raskem leida kui 

linnas. Rahvastiku vananemise ja vähenemise tõttu sulgetakse maapiirkondades eluks 

vajalikke teenuseid ja müügipunkte. See omakorda sunnib inimesi liikuma 

tõmbekeskustesse. Põllumajandusettevõtted on hetkel Eestis asetatud üsna raskesse seisu. Et 

väikese maapiirkonnast pärit ettevõttena konkurentsis püsida, on tarvis kasutada 

turundusstrateegiat oma toote müümise eesmärgil. Tuleb keskenduda oma ettevõtte ja toote 

tugevustele ning võimalusel otsida koostööpartnereid. 
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1.1.2. Konkurents ja konkurentsieeliste kujundamine 

 

Kodumaistel tervise- ja mahetoodetel on üldiselt olemas kindel sihtgrupp ehk tarbijaskond, 

kelle pärast käib konkurentidel omavaheline võitlus. Kes ja kuidas suudab endale meelitada 

kõige lojaalsemad kliendid, oleneb turunduslikest võtetest, strateegiliselt läbimõeldud 

tegevuskavast, eristuvast tootest ja kliendi vajaduste ja ootuste heast tundmisest. Esiteks 

tuleb tunda konkurentide tugevusi, sihtkliendi vajadusi ja seejärel saab määratleda oma 

konkurentsieelised. 

Stardipunktiks konkurentsiteema lahendamise jaoks on sobilik võtta Porteri üldiste 

konkurentsistrateegiate käsitlus (Porter 1985, 11-15). Porter soovitab lähtuda lihtsast  ideest, 

kuidas saavutada jätkusuutlik konkurentsieelis. Ettevõtte jaoks on valik kahetine: madalad 

kulud või eristumine. Need valikud on kombineeritavad konkureerimisulatusega – valitakse 

kas lai või kitsas tegevusvaldkond. Kokkuvõttes tekib lihtne skeem (joonis 1). 

 

 

 

Joonis 1. M. Porteri konkurentsieeliste klassifikatsioon (Porter, 1985) 

 

Kululiider on ettevõte, mille eesmärgiks on saada madalate kuludega tootjaks oma harus. 

Kulueelise allikad võivad olla erinevad,  siin võib kõne alla tulla mastaabisääst, eriline 

tehnoloogia, juurdepääs toorainel või muud tegurid. Kululiider peab kasutama kõiki 

1. Kululiider
2. 

Eristumisliider
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kulueeliste võimalusi. Eristumise strateegiat järgiv ettevõte püüdleb olema unikaalne oma 

tegevusharus mõne olulise tunnuse osas, mida hindavad tarbijad. Oluline on valida üks või 

mitu omadust, mida paljud tarbijad peavad selle haru jaoks tähtsaks ja teha endast nende 

omaduste unikaalne pakkuja. Selle positsiooniga käib kaasas ka premiaalse hinna küsimise 

võimalus. Kitsal turul tegutseja valib selge keskendumise ühele või mitmele segmendile 

turul, mille jaoks kujundab oma pakkumise. Fokuseerijal on kaks valikut. Kuludele 

keskenduv ettevõte otsib kulueelist oma sihtsegmendis, aga eristumise fookuse järgija 

diferentseerib toodet oma kitsas segmendis. Mõlema strateegia puhul otsitakse kõigepealt 

erinevust enda valitud segmendi ja ülejäänud turu vahel ning valitakse selle segmendi jaoks 

endale sobiv strateegia. Kitsale ja erilisele segmendile keskendumist nimetatakse ka 

niššturunduseks. 

Ettevõtte strateegilise juhtimise tasandi koosseisu kuulub ettevõtte visiooni ja missiooni 

formuleerimine, eesmärkide püstitamine ja strateegia koostamine. Turundusliku tasandi alla 

kuulub situatsiooni analüüsimine, turunduslike eesmärkide püstitamine, turundusstrateegia 

ja -taktika kokkupanemine (Vihalem 2008: 25). 

Edu tagamiseks ei ole olemas üht ja ainsat turundusstrateegiat. Selle asemel, et toetuda ühele 

silmatorkavale erisusele, on tarvis ettevõttel välja töötada ainult talle iseloomulike 

turuomaduste ja tegevuste muster. Sellest ei piisa, kui ettevõte teeb enamikke asju veidi 

paremini kui tema konkurendid (Kotler 2002: 10). 

Philip Kotler on konkurentsi ilmekalt kirjeldanud: mida edukam on ettevõte, seda enam on 

tal konkurente. Enamik turgusid on täis vaalu, barrakuudasid, haisid ja lepamaimusid. 

Järelikult neis konkurentsivetes on valik, kas sööd lõunat või oled ise lõunaeineks teistele 

(Kotler 2003: 35).  

Aga konkurentsi mõtet edasi arendades leiab Kotler, et tänapäevane konkurents pole 

ettevõtete, vaid lausa võrgustike vahel. Ettevõtte suutlikkus endale kiiremini turul koht leida, 

kiiremini õppida ja võrgustikuna kiiremini töötada, on konkurentsieelise võtmeks. Kõige 

suuremad konkurendid on need, kes sarnanevad kõige rohkem teie ettevõttega. Kliendid ei 

näe tegelikult mingeid erinevusi ja ei eelista teie ettevõtet teistele kui ei ole eristuvaid 

tunnuseid. Niisiis kõige olulisem on eristumine (Ibid: 36). 
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R. L. Oliveri lojaalsusmaatriks (joonis 2) on konstrueeritud arvestades kliendi isikuomaduste 

tugevuse ja keskkonna toetuse määra. 

 

  Keskkonna toetus 

   Väike Suur 

Kliendi 

meelekindlus 

Nõrk Toote kvaliteet Kindel kliendirühm 

Tugev Vabatahtlik eraldumine Teadlik minaidentiteet 

 

Joonis 2. Lojaalsuse mõjutegurid (Vihalem 2008: 116) 

 

Lojaalsusmaatriksil on neli sektorit: 

1. Toote kvaliteet – kliendi meelekindlus on nõrk, keskkonna toetus väike; brändi 

paremus – kõrge kvaliteet loob lojaalsuse; kõige nõrgem lojaalsuse vorm; lähim 

harjumuspärasele lojaalsuskäsitlusele. 

2. Kindel kliendirühm – kliendi meelekindlus nõrk; keskkonna toetus suur; klient on 

rühmas, kellele allub vabatahtlikult; ta on isoleeritud välistest mõjudest; kasutab 

kindlaid brände, mille eelvalik on kusagil kõrgemal; brändi tarbimisega kaasnevad 

hüved: liikmestaatus, kaaslaste lugupidamine. 

3. Vabatahtlik eraldumine – kliendi meelekindlus tugev, keskkonna toetus väike; klient 

eelistab lemmikbrändi; on immuunne konkurentbrändide suhtes; lojaalsus kujuneb 

väikepartiilise eksklusiivse brändi või ainueksemplari korral. 

4. Teadlik minaidentiteet – kliendi meelekindlus tugev, keskkonna toetus suur; kliendi 

otsus ühtib rühma või ühiskonna valikuga; lojaalsus on tugevaim; bränd on osa 

inimese sisemisest ja välimisest minast, läheb kokku tema mõtete ja elustiiliga. 

Selle maatriksiga juhib R. L. Oliver ettevõtte tähelepanu neljale küsimustele. Kas klient 

eraldab end konkurentide turundussõnumitest? Kas klient on sotsiaalses rühmas, kes suunab 

ja piirab rahulolu pakkuvaid valikuid? Kas kliendil kujuneb identiteet, mis vastab brändile 

ning paneb järgima kindlat elustiili? (Ibid: 116-117) 

Oluline on anda sihtkliendile selge ja mitte eksitav turundussõnum. Klienti, tema lojaalsust 

ning vajadusi aitab tundma õppida turundusuuring tarbijate seas, et välja selgitada ostuotsuse 
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põhjused ja ostueelistused. Kindlasti on vaja tunda ka oma konkurente ning nende tugevusi 

ja nõrkusi. 

 

 

1.2. Eristumine ja positsioneerimine 

 

1.2.1. Positsioneerimise mõiste ja olemus 

 

Positsioneerimine ilma eristuvate tunnusteta on väga raske. Ettevõttel on tarvis leida mingid 

eristuvad või mittekopeeritavad tunnused, mille järgi tarbija hakkab teda teistest eristama.  

Tänapäeval turunduse mantraks muutunud positsioneerimise idee avaldati 

turunduskirjanduses esmakordselt 1969. aastal, kui positsioneerimise suurimad autoriteedid 

A. Ries ja  J. Trout avaldasid oma seisukoha konkurentsieeliste loomise võimalikkusest. 

Tema sõnad olid järgmised: et üle kommunikeeritud ühiskonnas edukas olla, peab looma 

positsiooni potentsiaalse tarbija peas. See positsioon võtab arvesse nii ettevõtte enese kui ka 

konkurentide tugevused ja nõrkused (Crain 2016).  

Positsioon ei alga sinust. Sa ei määratle positsiooni, vaid lähed võtma. Sa hindad, mis 

positsioonid eksisteerivad segmendi meeltes ja siis otsustad vastavalt oma tugevustele, 

missuguseid neist on parem muuta ja missuguseid neist tuleb hakata kaitsma (The Process 

... 2003).  

Kõige lihtsam määratlus oleks selline, et positsioneerimine on teistest eristuva koha leidmine 

potentsiaalse kliendi peas (Ohvril 2005: 55). 

Turupositsiooni loomisel me määratleme end turul, tõmbame joone ümber enda. Anname 

inimestele teada, mida ja kellele me seda teeme. Samuti anname inimestele teada, mida ja 

kellele me ei tee (Good Positioning ... 2003).  

Hästi formuleeritud positsioneerimiseesmärk vastab seitsmele põhiküsimusele: 

1. Kes sa oled? 

2. Mis äris sa tegutsed? 
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3. Kellele oma toodet pakud (sihtklient)? 

4. Missuguseid turu vajadusi rahuldad? 

5. Kellega konkureerid? 

6. Mille poolest sinu ettevõte erineb konkurentidest? 

7. Missugust ainulaadset kasu saab sinu tootest või teenusest? (The Positioning… 2002)  

Nende põhiküsimuste vastused aitavad ettevõttel leida õige suuna eesmärgi saavutamiseks. 

Need sunnivad ettevõtet läbi mõtlema ja süvenema oma tegevustesse ja koostama 

tegevusplaane vastavalt oma tegevusala eesmärgile.  

Edukas strateegiline turupositsioon põhineb tegelikult ettevõtte konkurentsieelistel. Nendeks 

võivad olla kas kõrgele kvaliteeditasemele keskendumine, madalale hinnale ja madalatele 

kuludele tegevuste suunamine, kitsale sihtgrupile keskendumine, laial kaubavalikul põhinev 

tegevus, piiratud toodete hulgaga tegutsemine või keskendumine innovatsioonile oma 

tegevusalal (Berman, Evans 2004: 105). 

Kõiki turupositsioone ei ole võimalik korraga hõivata. Tuleb valida üks konkurentsieelis ja 

suunata kõik strateegilised tegevused ühe kindla eesmärgi saavutamiseks. Positsioneerimise 

olemus on sihtkliendi jaoks eristuva tunnuse määratlemine. Tuleb anda konkurentidest 

tugevalt eristuv toode või sõnum, mis läheb sihtkliendile korda ja mida ta hakkab alati sinu 

ettevõtte või tootega seostama. 

 

 

1.2.2. Positsioneerimise protsess 

 

Positsioneerida võib mitut erinevat moodi, erinevaid eesmärgile suunatud tegevusi omavahel 

komponeerides. Positsioneerimise protsess koosneb tegevustest, mis aitavad jõuda valitud 

eesmärgini oma tegevusalal ja loodetud positsioonini tarbijate teadvuses. 

Positsioneerimise protsess koosneb järgmistest etappidest: 

1. Positsioneerimisstrateegia valimine. Tootmisharu piires võib ettevõte olla 

väärtuspõhimõttest lähtuvalt tooteliider, operatiivne või tarbijasõbralik firma. 

Põhimõtted eeldavad juhtimissüsteeme, protsesse, organisatsiooni ja kultuuri.  
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2. Konkreetse positsiooni valimine. Ettevõte võib positsioneerida ennast teatava 

atribuudi, iseloomulike omaduste või hüvede järgi. Toode positsioneeritakse kui 

parim teatud kasutusvaldkonnas või sihtgruppi kuuluvate kasutajate järgi. Toodet 

esitletakse konkurendi toodetega võrreldes paremana või teistsugusena. Ettevõte 

võib nimetada ennast tooterühma liidriks. Toode positsioneeritakse kvaliteedi- või 

hinnataseme alusel. 

3. Positsiooni väärtuste valimine. Lisaks kaubamärgi eelistele tuleb ettevõttel 

positsioneerimisel leida õige hinnakujundus ja positsiooni väärtused. 

4. Väärtuskuvandi arendamine. Terviklik eeliste kogum on kogupakkumus. Eristuva 

positsiooni leidmiseks peab ettevõte teadma, kuidas tarbijad tajuvad konkurentide 

kaubamärke ettevõtte kaubamärgiga võrreldes (Positsioneerimise etapid 

06.10.2016). 

Veel ühe võimaliku positsioneerimisprotsessi suuremad sammud on näidatud järgneval 

joonisel (joonis 3).  

Turu valiku fookus põhineb positsioneerimise strateegial. Positsioneerimise kontseptsioon 

on toote või brändi jaoks valitud tulenevalt ostjate vajadustest turul (Cravens 1991: 265-

266). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 3. Positsioneerimise protsess (Cravens 1991: 266, autori kohandatud) 

 

Positsioneerimise kontseptsioon tuleneb ostjate vajadusest ja turu eesmärgist. Strateegias 

kasutatakse positsioneerimiseks turunduse meetmeid, mis on suunatud tarbijatele. Brändi 

Brändi/toote positsioneerimine 

Positsioneerimise kontseptsioon 

Positsioneerimise tõhusus Positsioneerimise strateegia Turu 

eesmärk 
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või toote positsioneerimine ostjate poolt turul eesmärgi saavutamiseks. Seejärel vaadatakse 

mil määral juhtkonna poolt määratud eesmärgid turul on saavutatud (Ibid: 266). 

Väiketootja saab tugineda eristumisstrateegia väljatöötamisel ostjate vajadustele ja 

ostueelistustele. Eristuda võib näiteks personaalse suhtlemisega, pakendi või brändi 

väljatöötamisega, erinevate reklaamvõtetega. Oluline on positsioneerimise protsessi igas 

etapis keskenduda oma tugevustele ja tarbija ootustele. 

 

 

1.2.3. Kasutusvõimalused positsioneerimisel 

 

Positsioneerimist on võimalik kasutada erinevatel elualadel. Erinevate strateegiatega saab 

positsioneerida näiteks ettevõtteid, tooteid, turundussõnumeid, kauplusi ning kasvõi linnu ja 

riike. Positsioneerimisuuring aitab määratleda sihtkliendi jaoks olulisi aspekte ja siis saab 

täpsemalt suunata erinevaid turundustegevusi ja reklaami.  

Turunduse tõde on see, et sarnase toote pakkujaid on tänapäevasel turul korraga liiga palju. 

Maailm on muutunud ja valikuid on üha rohkem, aga inimestel pole aega süvenemiseks: 

1) enamik inimesi ei saa su toodet osta, sest neil ei ole raha, aega või nad ei vaja seda; 

2) sul ei ole turgu, kui sihtrühmal ei ole piisavalt raha, et maksta küsitud hinda; 

3) sa oled nähtamatu, kui sihtrühmal ei ole aega sinu pakkumise kuulamiseks ja 

mõistmiseks; 

4) samuti ei jõua sa kuigi kaugele, kui sihtrühm küll kuulab su pakkumist, aga ei vaja 

seda  (Godin 2002: 24-25).  

Positsioneerimine algab tootest, kaubaartiklist, teenusest, firmast, asutusest või isegi 

inimesest. Võib-olla sinust endast. Kuid positsioneerimine pole midagi sellist, mida saab 

teha tootega. Positsioneerimine on see, mida sa teed potentsiaalse kliendi mõtete ja 

suhtumisega. Toote positsioneerimine toimub potentsiaalse kliendi peas (Ries, Trout 2003: 

2-3).  

Seega positsioneerimine seisneb sihtkliendi enda poole võitmises ja konkurentide toodete 

omavahelises võitluses ostu sooritamise eesmärgil. Kogu turundus on üles ehitatud sellele, 

et rohkem müüa õigele kliendile, võimalikult kasumlikult. Et kuidagi suure infotulva sees 
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silma paista, tuleb teha või pakkuda midagi erakordset, mis läheb sihtturule korda. Kui 

konkureerida ei suuda, peaks otsima partnerlust oma toote realiseerimise eesmärgil. Igal 

juhul tuleb strateegiliselt tegutseda, et konkurentsis püsida. Kõige olulisem on eristumine. 

Positsioneerimine on ka esimene kontseptsioon, mis aitab lahendada probleemi, kuidas 

ennast kommunikatsioonist üle küllastunud ühiskonnas kuuldavaks teha (Ibid.: 3). 

Positsioneerimisega taotletakse kas taktikalist või strateegilist eristuvust (tabel 2), mis aitab 

ettevõttel  konkurentidest eristuda. 

Tabel 2. Taktikaline ja strateegiline eristumine (Ohvril 2005: 55) 

Taktikaline eristumine Strateegiline eristumine 

 konkurentidega võrreldes sama tegevus, 

aga natuke paremini tagab konkurentidest eristumise 

sisemise efektiivsuse tõstmine, kasutades 

ajutisi juhtimisvahendeid 

tagab eristuva tegevuskavalise positsiooni, 

mida konkurendid ei suuda kopeerida 

vajalik, kuid ei piisa konkurentsieelisteks   

tarvis strateegilise positsiooni toetamiseks   

 

Taktikalise eristumise jaoks võid teha sama, mis konkurendid, aga natuke paremini. Võib 

kasutada ajutisi juhtimisvahendeid, et kasvõi ajutiselt tõsta sisemist efektiivsust. Korraldada 

töötajatele ootamatu ajurünnak värskete ideede saamiseks või palgates hooajaliselt mõne 

lisatöötaja olukorra kaardistamiseks ja strateegia välja töötamiseks. Taktikaline eristumine 

on küll vajalik, aga sellest ei piisa konkurentsieelisteks, aga on abiks strateegilise positsiooni 

toetamisel. Konkurentidest eristumise tagab strateegiline läbimõeldud eristumine, kus 

kasutatakse eristuvat tegevuskavalist positsiooni, mida konkurendid ei suuda kopeerida. 

Ettevõte peab positsioneerimisel edasi liikuma ja välja mõtlema kindla toote hüve ja 

ostupõhjuse. Paljud ettevõtted reklaamivad üht peamist hüve, milleks võib olla näiteks:  

1) parim kvaliteet; 

2) parim teostus; 

3) suurim usaldusväärsus; 

4) suurim vastupidavus; 

5) suurim turvalisus; 

6) suurim kiirus; 
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7) kõrgeim kvaliteet vastava raha eest; 

8) madalaim hind; 

9) prestiižikus; 

10) parim disain või stiil; 

11) lihtsaim rakendus; 

12) suurim mugavus (Kotler 2002: 58). 

Positsioneerimise strateegiat võivad elus edasi jõudmiseks kõik kasutada. Ja kui sina neid 

põhimõtteid ei mõista või ei kasuta, teevad seda kindlasti sinu konkurendid (Ries,Trout 

2003: 4). 

Hea positsioneerimine võib olla põhjus, et üks kaubamärk või teenus on teistest edukam ning 

on kindlustanud koha tarbija teadvuses. See omakorda tagab seatud eesmärgid ja ootused. 

Positsioneerimiseks tuleb tunda konkurentide tugevusi, oma toodet ja sihtklienti. Bränd on 

kokku kõik see, mida sihtklient endale oluliseks peab. Lisaks toote omadustele ka väärtuste 

pakett. Brändi turule toomisel leidke nišš ja analüüsige kliente ja konkurente. (---)  Kui bränd 

on langusfaasis, siis jääb alla konkurentide eelistele või kaob seos sihttarbijaga. Sellises 

olukorras on ettevõttel võimalik brändist loobuda või see ümber positsioneerida 

(Positsioneerimise võimalused 06.10.2016). 

Positsioneerimine on seotud muudatustega. Toote nime, hinna ja pakendiga seotud 

muudatused on kosmeetilised muutused, mis aitavad potentsiaalse kliendi peas kindlustada 

väärilise koha (Ries, Trout 2003: 3). 

Positsioneerimist kasutatakse väga erinevatel elualadel ja erinevate võtetega. Võib 

positsioneerida liidrit või jälitajat. Võib konkurente ümber positsioneerida, vaadelda 

klientide suhtumist tootesse, brändi nimesse, tootega kaasas käivasse sõnumisse või 

teenusesse. Meeldejääv brändi või ettevõtte nimi võib olla konkurentidest eristumise eelis, 

mis koos positsioneerimisstrateegia kasutamisega võib tagada edu.  

Kokkuvõtvalt on eristumise ja positsioneerimise kasutusala väga lai kui kasutada piisavalt 

fantaasiat. Vaja on teha midagi, mis läheb sihtkliendile korda. Et tarbija saaks lisaks tootest 

tulenevale ootuspärasele kasule veel midagi enamat. Selleks on vaja teada, mida tarbija ootab 

ühelt healt tootelt ning missuguseid omadusi ta peab toote tugevusteks ning ostuotsuse 

tegemise põhjusteks. Käesolevas magistritöös uurib autor nii tootjaid kui tarbijaid, et 
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hankida eristumiseks ja positsioneerimiseks vajalikku informatsiooni. Taktikalise ja 

strateegilise eristumise tööriistu kasutades on võimalik tagada edukas positsioon tarbijate 

teadvuses. 
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2. KONKURENTSIEELISTE MÄÄRATLEMINE JA 

TOOTE POSITSIONEERIMINE SÜVAHAVVA 

LOODUSTALU OÜ NÄITEL 

 

2.1. Uurimistöö metoodika 

 

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks on välja selgitada ja defineerida Eestimaiste teetaimede 

tootjate konkurentsieelised turul ja määratleda positsioneerimise võimalused ühe ettevõtte 

näitel. Eesmärgi saavutamiseks ja sissejuhatuses püstitatud uurimisülesannete täitmiseks on 

autor kasutanud erinevaid uurimismeetodeid, nii väikese valimiga kvalitatiivuuringut, kui ka 

suurema valimiga  kvantitatiivuuringut. Esmaste andmete allikad ehk personaalse intervjuu 

vastused, ankeetküsitluste vastused ning tarbijauuringu materjal on salvestatud 

elektrooniliselt programmi Microsoft Word failina magistritöö autori arvutisse. Uurimistöö 

teiseste andmete allikateks on raamatud, varasemad magistritööd, uurimistööd, artiklid ja 

interneti koduleheküljed. 

Turundusuuring on üks turunduse juhtimise tugifunktsioonidest, mille eesmärgiks on 

võimaldada ettevõttes paremate turunduslike juhtimisotsuste tegemist. Turundusuuring on 

juhile abivahendiks kogu otsustusprotsessis, nii informatsiooni pakkumises, kui ka 

informatsiooni jagamises, mis aitab probleeme lahendada (Kuusik jt. 2010: 297). 

Kvalitatiivsetes uurimustes on intervjuu seni olnud peamine meetod. Intervjuu suur eelis 

teiste andmekogumise meetodite ees on paindlikkus, võimalus andmekogumist vastavalt 

olukorrale ja vastajale reguleerida (Hirsijärvi jt 2005: 192). 

Lahtise ehk avatud küsimuse korral vastab küsitletav nii, nagu talle meeldib, oma sõnadega 

ja ei ole ette antud vastusevariante (Vihalem 2001:99). 

Käesoleva uurimistöö raames viidi läbi kvalitatiivne 21 avatud küsimustega intervjuu 

Süvahavva Loodustalu OÜ juhatuse liikmega, et hankida põhjalikumat infot ettevõtte 

tegevusala, toodete ja turundustegevuste kohta. Intervjuu küsimused ja vastused saadeti 
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omavahel e-posti teel ajavahemikul 10.04.2017- 14.04.2017. Personaalsed ettevõttele 

mõeldud küsimused andsid vajalikku materjali uurimistöö eesmärgini jõudmiseks. Intervjuu 

küsimustik asub magistritöö lisades (lisa 1). Intervjuu üheteistkümne küsimuse vastuseid 

kajastatakse magistritöö ettevõtte tutvustuse peatükis, senise tegevuse ülevaate alapeatükis 

(2.2.3.). Vastuste kirjeldamisel kasutatakse intervjueeritava tsitaate kursiivkirjas. 

Intervjuu ehk vestlus on uurimismeetod, kus uut infot saadakse inimestega vahetu suhtlemise 

teel. Intervjuu käigus vastab intervjueeritav temale esitatud küsimustele. Intervjuu on 

tavaliselt suuline, kuid vastavate võimaluste puudumisel võib seda teha ka kirja teel. 

Tänapäeval on võimalik intervjuu läbiviimiseks kasutada erinevaid infotehnoloogilisi 

vahendeid (Andmekogumismeetodid 05.01.2017). 

Mugavusvalim on mittejuhuvalim , kust liikmeid üldkogumist valitakse uurija jaoks kõige 

mugavamal viisil. Näiteks küsitletakse kedagi, kes on meililistis olemas (Kuusik jt. 2010: 

324).  

Küsitlus on üks laiemalt levinud esmaste andmete kogumise meetodeid, kuna see võimaldab 

koguda informatsiooni väga erinevate teemade ja subjektide kohta. Üsna tihti on küsitluse 

teemaks hoiakud, mida uuritakse tarbija teadlikkuse, teadmiste ja hinnangute põhjal, näiteks 

uuritakse toote omadusi, hinda või muid tunnuseid (Kuusik jt. 2010: 311). 

Kvantitatiivse uuringuna koostas ja viis autor läbi avatud küsimustega ankeetküsitluse 

kodumaiste teetaimede tootjate seas, et saada infot ettevõtjatelt, mida nemad peavad oma 

toote tugevusteks ning missuguseid turundustegevusi ettevõttes tehakse. Küsimustik saadeti 

internetiotsingu käigus leitud kodumaiste tuntumate teetootjate kodulehtede kontaktiinfos 

asunud e-maili aadressidele. Ankeetküsimustik asub magistritöö lisades (lisa 2). Küsitlus 

koostati ja viidi läbi elektroonilises vormis, kasutades selleks internetikeskkonda Google 

Vormid. Kümne küsimusega ankeetküsimustik saadeti aktiivse lingina e-maili teel kuuele 

suuremale teetaimesid tootvale kodumaisele ettevõttele, kes olid eelnevalt autori poolt leitud 

teetootjate internetikodulehekülgede vaatluse põhjal. Vastused laekusid neljast ettevõttest. 

Vastamine oli vabatahtlik, küsitluses osalesid need ettevõtted, kes soovisid uuringus osaleda. 

Ankeedi täitmiseks sai iga vastaja valida endale sobivaima aja perioodil 11.04.2017-

16.04.2017 ja küsimustikule vastamiseks kulus maksimaalselt 30 minutit. Kümme küsimust 

kattusid Süvahavva Loodustalu personaalse intervjuu küsimustega. Vastuste kirjeldamisel ja 
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analüüsimisel esitletakse Süvahavva Loodustalu OÜ samade küsimuste vastuseid 

anonüümse varjunime alt koos teiste nelja ettevõttega. Seega analüüsitavatest ettevõtjatest 

kõik viis on kodumaised teetaimede tootjad ja peretalud maapiirkonnas. Konfidentsiaalsuse 

tagamiseks ei avalda töö autor küsitluses osalenud ettevõtete nimesid ja ei seo konkreetseid 

vastuseid konkreetse ettevõtja nimega. Seepärast on autor andnud igale ettevõttele 

varjunime, vastavalt EV1, EV2, EV3, EV4 ja EV5. 

Magistritöös esitatud ettevõtete esindajate vastused on kursiivkirjas ning iga vastuse taga 

sulgudes ettevõtte varjunimi. Vastuste esitamisel on ettevõtte nimed ning ära tundmist 

soodustavad vihjed asendatud ümarsulgudes asetseva kolme punktiga (…). Vajadusel on 

täiendavalt toodud vastuste juures nurksulgudes [  ] autoripoolsed täpsustused ja märkused, 

et lihtsustada teksti mõistmist. Seda meetodit on kasutanud varasemalt K.-A. Lell oma 

magistritöös (Lell 2015: 39). 

Magistritöö eesmärgini jõudmiseks autor koostas ja viis läbi ankeetküsitluse tarbijate seas, 

et selgitada välja kodumaiste taimeteede ostjate arvamused ja ostueelistused. Küsitlus oli 

koostatud elektroonilises vormis, kasutades selleks Google Vormid internetikeskkonda. 

Küsimustik asub magistritöö lisades (lisa 3). Tarbijauuringus osalejad on valitud 

mugavusvalimi ja isetekkelise valimi meetodil, sest ankeedile vastamine oli vabatahtlik ja 

vastasid need inimesed, kes olid huvitatud antud uuringus osalema. Ankeetküsitlus tarbijate 

seas viidi läbi ajavahemikul 27.04.2017 - 30.04.2017 ning küsitluses osales kokku 494 

inimest. 

Kokkuvõtvalt on järgneval joonisel kujutatud uurimistöö tähtsamad etapid (joonis 4), mis 

läbitakse magistritöö eesmärgi saavutamiseks: 

 

Personaalne intervjuu ettevõttega 

Ankeetküsitlus teiste teetootjate seas 

Ankeetküsitlus tarbijate uurimiseks 

Analüüs ja järeldused  

 

Joonis 4. Uurimistöö läbiviimise etapid (autori koostatud) 

Konkreetsed 

ettepanekud 

ettevõttele 
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Personaalse intervjuu, teetaime tootjate küsitluse ja tarbijaküsitluse vastuste analüüsimisel 

on kasutatud induktiivse sisuanalüüsi meetodit. (---) Kvantitatiivse iseloomuga 

tarbijaküsitluse vastuste analüüsimisel on kasutatud ka võrdlevat ja üldistavat analüüsi 

(Andmete analüüsimine 25.04.2017). 

 

Induktsiooniprotsessis tehakse kogutud andmestiku põhjal üldistusi ja tunnetuse tulemuseks 

on teooriad kas üldistuste, seaduste, väidete või argumentide loogiliste süsteemidena. 

Uurimisprotsess algab andmete kogumisega ja jätkub andmetes leiduvate seaduspärasuste 

väljaselgitamisega (Õunapuu 2014: 47). 

 

Töö autor kõigepealt kogub andmed kõigilt kolmelt osapoolelt ja seejärel süveneb 

põhjalikult nii Süvahavva Loodustalu intervjuu, teiste teetootjate kui ka tarbijate uuringu 

vastustesse ja analüüsib neid luues omavahelisi seoseid ning võrdlusi. Seejärel määratleb 

autor erinevad eristumise võimalused ja lahendused teetaimi tootva ettevõtte toote 

positsioneerimiseks vastavalt analüüsist selgunud konkurentsieelistele ja tarbijate 

hinnangutele. Peamiselt keskendutakse antud tegevusala ettevõtete ja toodete tugevustele. 

 

Uurimistöös kasutatud uurimismeetodid, info kogumise vahendid, valim ja 

analüüsimeetodid on autori hinnangul sobilikud käesolevas magistritöös seatud eesmärgi 

saavutamiseks.  

 

 

2.2. Süvahavva Loodustalu OÜ tutvustus 

 

2.2.1. Ettevõtte asukoht 

 

Käesoleva uurimistöö keskmes on väikeettevõte Süvahavva Loodustalu OÜ, mis asub 

Põlvamaal, Veriora vallas, mis asub Kagu-Eestis. Vallas on kokku 30 asulat. Valla pindala 

on 200,3 km². 01.01.2012 oli vallas 1453 elanikku. 01.01.2014 seisuga elas vallas 1403 

inimest, aga 01.09.2016 seisuga elas vallas 1366 inimest (Tutvustus-asukoht 11.10.2016). 
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 „Rohelise“ maakonna põhimõtete elluviimisega on tihedalt seotud kohalike 

põllumajandussaaduste ja toiduainete tootmine, kvaliteetsete turismiteenuste osutamine, 

kohalike loodusressursside kasutus ettevõtluses ja energiatõhususe saavutamine 

ehitussektoris ning vastavate teenuste pakkumine ja lahenduste väljatöötamine. Need 

moodustavad ühe osa Põlvamaa identiteedist. Teise osa identiteedist moodustavad kaitstud 

ja hinnatud looduskeskkond ning kvaliteetne, puhas ja turvaline elukeskkond (Põlvamaa 

mainekujunduskava… 2015: 23).  

Arvestades Süvahavva Loodustalu asukohta, siis on ettevõtte kaks kõige lähemal asuvat 

suurimat tõmbekeskust Põlva linn ja Tartu linn.  

Põlvamaa on tihedalt seotud Tartu kui Lõuna-Eesti pealinnaga. Põlvamaa toimib Tartu 

tagamaana, kus peamiselt elatakse ja/või käiakse puhkamas, aga kuhu käiakse ka tööle, kooli 

jne: 

1) koostööprojektid Tartu Ülikooli ja teiste teadusasutustega (ekspertide kaasamine 

kohalike organisatsioonide töösse, üliõpilaste praktika Põlvamaal jms); 

2) kahe maakonna koostöövõrgustike ja -projektide algatamine turismis, tootmises, 

hariduses jm; 

3) nii avalikku sektorisse kui ettevõtetesse (tipp)spetsialistide värbamisel lisada 

töökuulutuste juurde Põlvamaa head elukeskkonda tutvustav infolõik (Ibid: 38). 

Tartu üheks tugevuseks on see, et linn on kogu Lõuna-Eesti regiooni tõmbekeskus.  Jõgeva, 

Valga, Võru, Põlva, Viljandi ja Tartu maakondade tõmbekeskus hariduse, kaubanduse, 

teeninduse ja tööturu valdkondades (Arusaar 2011: 2). 

Tartu võimekus toimida eduka regionaalkeskusena loob stabiilsust Lõuna-Eesti tarvis. 

Elukeskkonna konkurentsieeliste arendamisel tuleb Tartul teha koostööd Lõuna-Eesti 

omavalitsustega, et vältida asjatut rivaalitsemist ning ressursside raiskamist 

(Arengustrateegia Tartu 2015: 4).  

Ettevõtet ümbritsev looduskeskkond on autori arvates igati soodne ökoloogiliselt puhaste 

toodete tootmiseks ja loodusturismi viljelemiseks. Töö autor planeerib teha toote 

positsioneerimise teetaimede tootjate hulgas, et mõista Süvahavva Loodustalu OÜ toote 

tugevusi ja võtta sobiv suund edasisteks turundustegevusteks. 
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2.2.2. Teetaimed, ravimtaimed ja märgistuste lühiülevaade 

 

Mõned ettevõtted nimetavad oma kodulehel taimeteesid ravimtaimeteedeks. Ravimtaimede 

müüki kontrollib Eestis Ravimiamet ja apteekides müüvad oma toodangut need ettevõtted, 

kes on saanud selleks Ravimiametilt vastava loa. Sellepärast iga tootja ei tohi nimetada oma 

teesid ravimteedeks, vaid lihtsalt taimeteedeks või teetaimedeks. 

Ravimina määratletud raviomadustega ainete ja taimede nimekiri asub ravimiameti 

koduleheküljel. Nimekiri on koostatud ravimina määratletud toodetes sisalduvate 

raviomadustega ainete ja taimede põhjal ning avalikustatakse sotsiaalministri 13.04.2005 

määruse nr 59 "Aine või toote ravimina määratlemise tingimused ja kord" § 3 lõike 6 alusel 

(Ravimiamet 2015). 

Ülejäänud taimed, mida kasutatakse taimeteede jaoks on lihtsalt teetaimed, mitte ravimid 

ravimiameti määratletud raviomaduste mõistes. 

Süvahavva Loodustalu OÜ ja nende tooted on tunnustatud erinevate märgistega. Talu 

ümbritsevad maad on tunnustatud maheviljelusala. Talu sai 19. septembril 2008. aastal 

käitlemisettevõtte tunnustuse. 15. oktoobril 2008. aastal saadi tunnustus 

"Mahepõllumajanduslikult märgistatud saaduste valmistamisega tegelev ettevõte." 2009. 

aasta veebruaris sai ettevõte õiguse kasutada kohalikku kvaliteedimärki "Põlvamaa 

Rohelisem märk." Süvahavva Loodustalu toodang kannab ökotoodete märki, sest tooted on 

pärit ökoloogiliselt puhtast loodusest ning taimede kasvatamisel ei kasutata kemikaale. 

Ökomärgised võeti kasutusele, et pakkuda kliendile võimalust leida ja valida 

tooteid/teenuseid, mis tekitavad loodusele vähem kahju. Seepärast loodigi, mõnes mõttes 

tarbijate survel märgised, mis paigaldatakse tootele/pakendile/teenusele, et näidata selle 

loodussõbralikkust. Selliseid märgiseid antakse ainult toodetele ja teenustele, mis vastavad 

seatud kriteeriumitele ja nõuded on ranged, et tagada soovitavat eesmärki. Kriteeriumid on 

erinevatel ökomärgistel erinevad. Selliseid märgiseid ei tohi tootjad kasutada enne kui on 

saanud vastava kinnituse komisjonist, et tegu on tõesti loodussõbralikult toodetud tootega 

(Kokkota 2014: 1). 
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Ökomärgise eesmärk on edendada tooteid, mille kasutamine vähendab negatiivset mõju 

keskkonnale (võrreldes märgistuseta toodetega). Aidata kaasa loodusvarade mõjusale 

kasutamisele ning tõsta keskkonnakaitse taset ning tarbijate ja tootjate keskkonnateadlikkuse 

tõstmine. Mõjutada turgu keskkonnahoidlikkuse suunas (Ökomärgis 15.10.2016). 

Ökoloogiliselt puhas toode on mahetoode, mida toodetakse ilma keemiliste väetisteta ja 

agromürkideta. Tasub meeles pidada, et moodsad toidu töötlemise meetodid võivad anda 

mistahes värvi, maitse ja säilivuse igale toidule (Bioneer 06.10.2016). 

Järgnevalt tutvustatakse lühidalt Süvahavva Loodustalu OÜ toodetele ja ettevõttele antud 

märke ja tunnustusi. 

Eesti ökomärk (joonis 5) viitab mahepõllumajandusest pärinevale tootele. mis näitab, et 

toode on valmistatud ja kontrollitud Eesti mahepõllumajanduse seaduse kohaselt. 

Märgistada võib põllumajandussaadusi ja – tooteid. Märki ei tohi kasutada siis, kui toote 

põllumajanduslikest koostisosadest on mahepõllumajanduslikke koostisosi vähem kui 95% 

(Märgistamine 15.10.2016). 

 

 

Joonis 5. Ökomärk (www.agri.ee) 

Põlvamaa rohelisem märk (joonis 6), mida 2009. aastast alates kannavad Põlvamaal toodetud 

kvaliteetsed tooted. Sisuliselt on tegemist tähisega, mis kinnitab toote või teenuse 

piirkondlikku päritolu, kõrget kvaliteeti, looduslike materjalide kasutust ning 

keskkonnasõbralikku tootmist. (---) Rohelisema märgi kasutusõigust saavad ettevõtjad ise 

oma toodetele taotleda (Ettevõtjale  06.10.2016). 
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Joonis 6. Põlvamaa Rohelisem märk (www.polvamaine.ee) 

 

Põlvamaa rohelisema märgi eesmärgiks on väärtustada kohalikke tooteid ja teenused, 

kasvatada tarbijate usaldust kvaliteedi suhtes, toetada toodete ja teenuste müüki, luua 

konkurentsieeliseid ning toetada ettevõtjate omavahelist koostööd ning võrgustamist 

(Põlvamaa mainekujunduskava… 2015: 24). 

Alates 2010. a on vastutustundliku ettevõtluse indeksis osalenud ja vähemalt 70 % 

võimalikust maksimumtulemusest saavutanud ettevõttele omistatud ametlik 

vastutustundliku ettevõtluse kvaliteedimärgis. Märgis omistatakse ettevõtetele kolmel 

tugevustasemel:  

1. Kuld – 90% võimalikust maksimumtulemusest 

2. Hõbe – 80 % võimalikust maksimumtulemusest 

3. Pronks – 70 % võimalikust maksimumtulemusest 

(Vastutustundliku ettevõtte… 06.10.2016) 

Süvahavva Loodustalu OÜ on saanud 2013. ja 2015. aastal vastutustundliku ettevõtluse 

indeksi 80 ja enam protsenti ehk hõbetaseme (joonis 7). 

 

 

Joonis 7. Jätkusuutliku ettevõtluse indeksi tunnusmärk (www.csr.ee) 

 

http://www.polvamaine.ee/
http://www.csr.ee/
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Süvahavva Loodustalu käitub igati heaperemehelikult kõigega ja kõiges. Põllumajandus ja 

töötlemine on tunnustatud mahedana. Turismis järgitakse ökoturismi mõõdupuid. See kõik 

kokku on ökoettevõtlus.  

 

 

2.2.3. Ettevõtte senine tegevus läbi omaniku vaate 

 

Ettevõttest põhjalikuma ülevaate saamiseks viidi läbi e- kirja teel personaalne intervjuu 

Süvahavva Loodustalu OÜ juhatuse liikme Kai Pettaiga. Autor soovis põhjalikumalt tutvuda 

ühe teetaimi tootva kodumaise ettevõttega ja küsimused on koostatud vastavalt uurimistöö 

eesmärgile. Küsimused on koostatud selliselt, et saaks piisavalt informatsiooni teetaimi 

tootva ettevõtte kohta. Et kui mahukas on teetaimedega tehtav töö, missugune on teetaimede 

sortiment, konkurentsieelised, müüdavamad tooted, kes on toodangu edasimüüjad ja 

koostööpartnerid ja lisaks ettevõtte hinnangut, mida tootja ise peab oma toote tugevusteks 

ning parimaks müügiargumendiks. 

Süvahavva Loodustalu OÜ asub Pusa-Mihkli talus, Süvahavva külas, Veriora vallas, 

Põlvamaal ning ettevõte ei ole kasutatud toetusi ettevõtte asutamiseks ega laienemiseks. 

Taimedega tehtav töö 

Kõige pealt peab ostma seemne või varuma oma põllult eelneval aastal. Külvama kas otse 

põllule või enne kasvuhoonesse. Kasvuhoones pikeerima. Kastmine. 

Põld künda, kultiveerida, vaod ajada. Siis saab istutada, külvata. Kasta. Seejärel tulevad 

hooldustööd: rohimine, kõplamine/harimine. Taimede korjamine. Kuivatamine, 

ladustamine, pakkimine, realiseerimine. 

Vastusest selgub, et teetaimed jõuaksid seemnest kuni tarbija ostukorvini, on ettevõttel vaja 

teha palju tööd. Iga töö ja tegevus võtab aega, ning tegevus on peamiselt hooajaline. Suvel 

korjatud taimi peab jaguma aastaringseks müügiks. 

Toodete sortiment 

Järgnevalt kirjeldab omanik ettevõtte teetaimi, mida kasvatakse ise ja mida varutakse 

loodusest. Loodusest korjamisel peab teadma asukohti, kust saab antud taimi korjata. 
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Meie talus (Pusa-Mihkli talu) on kaks ettevõtet: üks Süvahavva Loodustalu OÜ ja teine FIE 

Reet Pettai. Taimed kasvatab FIE ja neid töötleb ja turustab Süvahavva Loodustalu OÜ. 

Juriidiliselt saab öelda, et ostame tooraine ja töötleme selle. Aga kuna kõik on meie oma 

talu toodang, siis me ise sel vahet ei tee ja seepärast paljud ei teagi, et tegelikult on kaks 

ettevõtet. Natuke segane asi :) 

Põllul kasvab: teetaimed- harilik iisop, harilik pune, saialill, aniis- hiidiisop, kõrge vägihein, 

sidrunmeliss, kassinaeris, moldaavia tondipea, pühabasiilik, aed-monarda, must aroonia 

mari, mustsõstra leht, pikaleheline münt, piparmünt, rukkilill, teekummel, õun.  

Loodusest korjame juurde: aasristik, angervaks, põdrakanep, raudrohi, vaarikaleht, 

võililleleht,  kanarbik, kaseleht, kibuvitsa mari, kortsleht, kõrvenõges, nurmenukk, pärnaõis. 

Maitsetaimed: aed-salvei, aedtill, basiilik, harilik iisop, harilik pune, kreeka pune, leeskputk, 

majoraan, aed-monarda leht, murulauk, piparrohi, petersell, tüümian. Loodusest korjame: 

kivipuravik, kukeseen. 

Ettevõtte teetaimede sortiment on üsna lai. Paljud taimed kasvatatakse oma põllul kui on ka 

taimi, mida korjatakse loodusest. Kuivatatud teetaimi müüakse hiljem nii ühest taimest 

koosneva teena kui ka seguteedena. 

Teetaime omadused ja konkurentsieelised 

Meie müüme teetaimi. Taimeteed on kõik need taimed, mis ei ole ravimtaime nimekirjas 

(seda on võimalik näha ravimiameti kodulehelt või riigiteatajast).  

Konkurendieeliseks saab pigem teetaime kvaliteet: taime värv, lõhn ja maitse. 

Teetaime omadused, mida tarbija hindab kõrgelt, ongi konkurentsieelised. 

Toote positiivsed küljed 

Kvaliteet, hea hind, eestimaine (kõik on meie talumaadelt korjatud). Otsast lõpuni siin 

[Eestis] tehtud. 

Toote positiivsete külgede ehk tugevuste põhjal kujunevad konkurentsieelised. 
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Müüdavamad tooted 

Seguteed (külakostitee, rahustav tee, puhastav tee, kosutav tee, rõõmutee, külma ilma tee, 

jõulutee, jõuluõhtu tee) ja kukeseene pulber müüvad kõige paremini. 

Kõige rohkem meie tooteid aasta jooksul on müünud Põlva EDU Konsum (2016 aastal 1224 

toodet). Siis tulevad Looduspere poed. Selveris müüme ainult külakostiteed ja rahustavat 

teed. Koguseliselt oleks Selver kolmas. 

Müüdavamad tooted on need, mida tarbijad rohkem eelistavad. Erinevad seguteed on üks 

võimalus eristumiseks ja tarbijatele meelde jäämiseks. 

Toodete edasimüüjad ja koostööpartnerid 

Järgnevalt loetleb omanik ettevõtte toodete müügikohad ja koostööpartnerid.  

Suur osa toodetest müüme läbi TÜ Lõuna- Eesti Toiduvõrgustiku. Sealsed poed: Looduspere 

(Kvartali Keskuse, Peetri Selveri, Viru keskuse, Pirita, Lõunakeskuse), Talu Toidab ( 

Haabersti Rimi, Mustakivi Rimi, Ülemiste Rimi), NOP, Eedeni Mahepood, Ökosahver, 

Sadamaturg, Viimsi Market, Mahemarket, Lõuna- Eesti  Ökokeskus, Biomarket (Solarise, 

Rocca al Mare), Selver (Anne, Viimsi, Kakumäe, Ringtee, Tondi, Peetri, Pirita, Kadaka, 

Järve). Kohvikud/ restoranid: Leib Restoran OÜ, Season Cafee OÜ. 

Otse müüme: Põlva Edu Keskus, Toiduait, Talutoidupood, Räpina konsum, Ülenurme 

Konsum, Bio4You (Pärnu, Rakvere, Arsenali Keskuse, Järve Keskuse), Riiamarii mahe- ja 

loodustoodete pood, Konju talupood, Värska Sanatooriumi pood. 

Kohvikud/sööklad: Aida Kohvik, Hotell Pesa, Värska Sanatoorium, Ristikheina Kohvik, 

Pühajärve Puhkekodu.  

Teised koostööpartnerid: Ilmavald OÜ, Norman Ravimtaimed OÜ, Räpina Haigla. 

Vastusest selgub, et lisaks erinevatele kauplustele tehakse koostööd ka kohalike kohvikute 

ja sööklatega, mis on taaskord hea eristumise ja tarbijateni jõudmise võimalus. Kohvikus 

taimetee nautimise võimaluse pakkumine kliendile on igati positiivne müügistrateegia. 
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Tegevuse laiendamine 

Oleme mõelnud, aga pole veel otsustanud, mis see võiks olla. 

Positsiooni parandamine 

Terve aasta olla toodetega turul (jätkuvalt saavad populaarsemad tooted otsa, kuigi oleme 

tootmismahtusid suurendanud). 

Vastusest selgub, et ettevõtte suurim mure on toodete tootmismaht, mis võiks olla suurem, 

et populaarsemad tooted oleksid aastaringselt müügil. Kuna teetaimede korjamine on 

hooajaline, siis on tarvis korraga varuda kogu aasta taimed ette. 

Edaspidised turundustegevused 

Degusteerimised, otsemüük (kutsuda tallu meie ettevõtmisega tutvuma). 

Turundustegevustena planeeritud degusteerimised on hea idee. Ja otsemüük koos talu 

ekskursiooniga on samuti hea idee. Talu külastus aitab luua teetarbijaga personaalse suhte. 

Eristumine ja parim müügiargument 

Järgnevalt palus töö autor omanikul mõelda parima müügiargumendi või eristuva aspekti 

peale. 

See on hea küsimus, et mis on meie müügiargument: ma arvan, et pakend. Kui selle pakendi 

koos siltidega kasutusele võtsime (2014), siis müügikäive hakkas kasvama ja kasvab siiani. 

Pakendil on aken, kus klient näeb toote välimust ja sildil taime pilt, mis aitab ostmisele 

kaasa. Süvahavva nime müstifitseerima hakata ei ole plaaninud. Kui tuli telekasse 

Süvahavva seriaal, siis ma ei tea, kas see oli juhuslik kokkulangevus, aga meie toodete 

müük vähenes. Laatadel käies saime palju negatiivset tagasisidet: mõned inimesed 

avastasid alles siis meie tooted ja ütlesid, et oleme seriaali järgi nime pannud jne. 

Süvahavva Loodustalu tuli Süvahavva küla järgi, sest minu ema talu ja minu onu talu 

ühiseks nimeks sai Süvahavva Loodustalu ja sealt edasi osaühing 

Aga Süvahavva küla on mainitud juba 1422 aastal. Vanarahva arvates sai Süvahavva küla 

nime ümberkaudsete sügavate orgude järgi. Arvati, et muistsel ajal elanud inimesed ainult 
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teisel pool Võhandu jõge. Tänase Süvahavva küla asemel olnud sel ajal vaid metsased 

ürgorud, kus hulkunud palju vanakurje. Külast minevat läbi Vanajuuda tee, mis läheb edasi 

läbi Pääsna küla Petseri kloostri poole. See tee pidi sünnitama segadust ja nii võib juhtuda 

kõiksugu kummalisi asju. 

Vastusest selgub, et Süvahavva küla nime taga on huvitav legend. Ühe ideena võiks seda 

lugu kasutada oma toote positsioneerimisel eristuva tunnusena. 

Kokkuvõtvalt selgusid Süvahavva Loodustalu omaniku enda hinnangud toote tugevuste ja 

nõrkuste kohta. 

Esile toodud tugevused on: 

 kvaliteet; 

 hea hind; 

 eestimaine (toode on algusest lõpuni Eestis toodetud); 

 seguteed (selliseid teised ei paku); 

 pakend. 

Suurim nõrkus: 

 kevadeks saavad populaarsemad tooted otsa, kuigi on pidevalt kasvatatud 

tootmismahtu. 

Peamiste turundustegevustena planeeritakse degusteerimisi ja otsemüüki talust koos talu 

külastusega. 

 

 

2.3. Teetaimede tootjate küsitluse vastused ja arutelu 

 

Magistritöö eesmärgini jõudmiseks autor koostas ja viis läbi küsitluse kodumaiste 

teetaimede tootjate seas, et uurida teetaimede tootjatelt nende arvamust sihtkliendi, toote 

tugevuste, nõrkade külgede ja peamiste konkurentide kohta. Lisaks soovis töö autor 

teetootjatelt infot, miks üldse hakati tegelema teetaimedega, missugused on ettevõtte 

turundustegevused ning peamised suhtluskanalid. Küsitluse vastuste analüüsis esitletakse 
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lisaks nelja teetaimede tootja vastustele ka Süvahavva Loodustalu OÜ samade küsimuste 

vastused anonüümselt koos teiste vastajatega. Seega kodumaiste teetaimede tootjate vastuste 

analüüs põhineb viie ettevõtte omaniku arvamustel.  

Töö autoril on küsitluses osalenud ettevõtted teada, aga konfidentsiaalsuse tagamiseks ei 

seostata magistritöös vastuseid konkreetsete ettevõtetega, vaid igale vastajale on antud 

varjunimi (EV1, EV2, EV3, EV4 ja EV5). Vastajate tsitaadid on esitatud kursiivkirjas. 

Vastuste ülevaatlik lühikokkuvõte (lisa 4) asub magistritöö lisade peatükis. Küsitluses 

osalenud ettevõtete iseloomustuse koondtabel (tabel 3) annab ülevaate ettevõtete profiilist. 

Kõik vastajad on peretalud, kes annavad tööd oma pere liikmetele ja mõned neist on 

palganud ka lisatööjõudu.  

 

Tabel 3. Küsitluses osalenud ettevõtete iseloomustus (autori koostatud) 

Ettevõtte 

pseudonüüm 

Vastaja ametikoht 

ettevõttes 

Tegevuse alguse 

aasta 

Töötajate 

arv 

EV1 juhatuse liige 2002 1 

EV2 omanik/juhataja 1993 2 

EV3 juhataja 2007 2 

EV4 juhatuse liige 2010 4 

EV5 omanik 1988 8 

 

Tabelist selgub, et teetaimede tootjad on üsna kaua tegutsenud ja omavad pikaajalist 

kogemust antud tegevusalal. Vastanud ettevõtetest noorim tootja on tegutsenud antud 

tegevusalal seitse aastat ja vanim tootja juba 29 aastat. Töötajate arv on ühest kuni kaheksa 

töötajani. Kõik vastajad on ettevõtte juhatajad. Teetaimede tootjad on üsna pikkade 

traditsioonidega ettevõtted, kes pärandavad oma teadmisi, oskusi ja traditsioone põlvest 

põlve edasi. 

Tegevusala valiku põhjendus 

Ettevõte valis selle suuna seepärast, et oleme suurtest linnadest kaugel ja näiteks puu- ja 

köögiviljade transport oli sel ajal meile üle jõu käiv. Kuivatatud toodete realiseerimisaeg on 

kuni 2 aastat ja selle aja jooksul oleme kõik maha müünud. (EV1) 
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Huvi + olin abi saanud. Ja maal töökohti polnud. (EV2) 

Riigitööst sai villand ja tervis oli halvenenud, samas ka sain teada, et meie maa on PRIA-s 

arvel. Kuna maad on vähe, maa on mägine. Mõtlesin, et mis annaks 1 ha kõige rohkem käivet 

ja sobiks naisterahvale. Samas ka ema oli kogu elu taimi korjanud, kasvatanud. Mulle 

hakkas see mõte väga-väga meeldima ja nii läkski. (EV3) 

Perekonna traditsioon, mis on kandunud edasi üle põlvede. (EV4) 

Oli mingi eelnev kogemus. (EV5) 

Kokkuvõtvalt selgub vastustest, et teetaimedega tegelema on ettevõtteid ajendanud erinevad 

põhjused. Kindlasti olulisel kohal on perekonna traditsioon, sest peretaludes töötavad 

tavaliselt koos mitme põlvkonna inimesed. Maaharimise, teetaimedega töötamise oskuseid 

ja traditsioone antakse edasi oma järeltulijatele. Maapiirkonnas on töö leidmisega raskusi ja 

ka see on üks põhjustest, miks alustatakse oma ettevõtlusega. Teetaimi on suhteliselt lihtne 

kasvatada, transportida ja valmistoode on pika realiseerimistähtajaga. 

Peamised konkurendid 

Ise arvame, te meil ei ole konkurente (seguteede osas), aga kui vaadata, kes veel tee- ja 

maitsetaimi müüvad, siis pakun välja mahe ettevõtetest (…). Samas oleme nende kõigiga ka 

koostööd teinud. (EV1) 

(…)[ nimetab konkreetsed kodumaiste tootjate nimed ]  (EV2) 

Enamus suuremaid tootjaid Eestis. Turg suht täis. (EV3) 

Peamised konkurendid on kõik teised Eestimaised taimeteede müüjad ja ka välismaised, 

peamiselt Läti ja Leedu tootjate tooted. Firmadena: (…). (EV4) 

Suurfirmade Private Label-tooted; see tähendab seda, et mõjukas ettevõte, näit. Rimi või ka 

Magnum Medical sunnib mõnda tootjat tegema hästi odava toote. Muidugi tehakse see kõige 

odavamast, tihti ka sisse toodud materjalist. Selle kvaliteet on loomulikult kehvapoolne, aga 

müüja tahab ju müüa oma nn. "omatoodet" ning jätab teised kõrvale. (EV5) 

Vastustest selgub, et ettevõtted peavad oma konkurentideks väga erinevaid tootjaid. 
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Vastustest ei joonistunud välja ühtset mustrit. Konkurentideks peetakse valdavalt teisi 

kodumaiseid teetootjaid, aga ka importtoodangut. Importteed ostvad tarbijad ei ole tegelikult 

meie tootjate otsene sihtgrupp. Selguse antud teemasse peaks tooma tarbijaküsitlus. Sealt 

selgub, kes mida ja mis põhjustel ostab. 

Teetootjate suurim mure on see, et mahud on väikesed ja raske on pääseda suurtesse 

kaubanduskettidesse müügile teiste teedega konkureerima. Et kui teetaimed kevadeks on läbi 

müüdud, siis hiljem tagasi sinna kauplusesse müügile on pääseda väga raske, sest kohe 

võetakse asendus tootjalt, kellel on kaupa pakkuda. 

Üks tootja leiab, et seguteede osas ei ole neil konkurente. Võimalik oleks seda sõnumit 

positsioneerimisel ja eristumisel kasutada. 

Toote tugevused (ettevõtte enda esindaja arvates) 

Kvaliteet. Taimed on kõik käsitsi korjatud, korralikult kuivatatud (tagab taime värvi, lõhna 

ja maitse) ja pakitud tarbijale meeldivasse pakendisse. (EV1) 

Eelis on see, et meil on eestimaised mahetaimed. Paraku see siin turul ei aita - rahvas ostab 

ilusas pakendis hiina ja poola prahti. (EV2) 

Mahetooted, piirkond kasvatamiseks väga puhas, hea kvaliteediga kuivatus, naturaalne 

pakend. (EV3) 

Kodumaine, ökoloogiline ja kõrge kvaliteediga. (EV4) 

Tuntud kaubamärk. Hästi silma paistev pakend. Kvaliteet. (EV5) 

Kokkuvõtvalt selgub, et teetootjad peavad konkurentsieeliseks ökoloogiliselt puhast 

mahetoodet, selle kvaliteeti ja kuivatatud teetaime head välimust. Ka pakendi välimust 

peavad tootjad ise oluliseks, et pakend on meeldiv, naturaalne ja hästi silmapaistev. 

Konkurentsieeliseks peetakse samuti käsitööd ja kvaliteetset teetaime kuivatamist. See võiks 

positsioneerimisel olla üheks sõnumiks. Sest tarbijad ei pruugi teada mõningaid olulisi 

nüansse, mida saaks turunduslikus sõnumis ära kasutada teistest tootjatest eristumiseks. 

Toote nõrgad küljed (ettevõtte enda esindaja arvates) 

Toode saab enne uut hooaega otsa ja see on hetkel kõige nõrgem külg, sest nii mõnigi pood 
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on meie toote asemel teise ettevõtte oma võtnud ja selle ka jätnud. Hiljem sinna poodi on 

raske tagasi saada. (EV1) 

Võib-olla pakendit, aga ei taha et pakend oleks kallim, kui sees olev toode ja uhke pakend 

on ka loodust saastav. (EV2) 

Pakend. Vaja mingi projekti toetust. (EV3) 

Hinnalt kõrgem võrreldes Läti ja Leedu tootjatega. (EV4) 

Võib-olla väike tootmismaht? (EV5) 

Mitu korda nimetati nõrgaks küljeks pakendit, mida oleks vaja atraktiivsemaks kujundada 

näiteks toetuse abil. Nõrgaks küljeks peeti ka väikest tootmismahtu ja seda, et taimed saavad 

enne uut hooaega otsa. Ka importtoodetest kõrgemat hinda peetakse nõrgaks küljeks. Kuna 

teetaimede tootmisel kulub palju aega, on väga palju tööd, eriti just käsitööd, siis on pisut 

kõrgem hind põhjendatud. Nõrgad küljed oleks tegelikult tarvis kuidagi pöörata enda 

tugevusteks või proovida neid elimineerida. 

Toote sihtklient 

Ökoinimesed, lastega pered. Nemad oskavad meie tooteid hinnata. (EV1) 

Eesti inimene. (EV2) 

Ökotoodete tarbijad, inimesed kes armastavad ja viitsivad teed keeta. (EV3) 

Apteeke külastav inimene. (EV4) 

Kuna peaaegu kõik apteegid on ketistunud, siis puudub otsene side lõpptarbijaga. Sama 

kehtib ka COOPis jt. müügikettides müüdava kohta. Siiski joonistub välja 2 rühma: 

vanemad, juba pensioniikka jõudnud inimesed ja mingi osa keskkonnateadlikumaid noori. 

Esimene rühm oskab enamasti veel näiteks kase ja haava vahet teha, teise kohta seda ütelda 

ei saa. Vast on nende huvi tingitud ka moest. (EV5) 

Vastustest selgub, et sihtkliendiks peavad tootjad valdavalt ökoinimest, kes peab lugu 

mahetoodetest. Sihtkliendina on veel mainitud lastega pere, pensionärid ja 
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keskkonnateadlikud noored. Teetootjatel, kes on saanud Ravimiametilt loa müüa oma tooteid 

ravimtaimedena, on sihtrühmaks apteegi külastaja.  

Tegelikult on väiketootjal põhjendatud mure, et kui ollakse müügil suurketikaupluses või 

apteegiketis, siis kaob ära ehe ja otsene side lõpptarbijaga. Sel juhul on lõpptarbija jaoks 

infoallikaks ainult toote pakend, mis peab kõnetama tarbijat ja sisaldama piisavalt 

informatsiooni või tarbija jaoks mõnda olulist sõnumit, mida saab oma toote tugevusena ja 

positsioneerimisel kasutada. Loomulikult on oluline ka toote enda headus ja kvaliteet. 

Varasemad turundustegevused 

Meil on koduleht (uuendamisel), FB-s leht, jagame trükiseid, teeme reklaami 

kataloogides/internetis. Kõige parem reklaam on see, kui inimene on talus käinud ja räägib 

meist oma sõpradele (suve jooksul u 400 inimest). (EV1) 

Eesti toidutee, maaturism hetkel, FB, laadad, messid. (EV2) 

Osalen vahel laatadel, müükidel. (EV3) 

Online reklaam, printmeedias reklaam, kampaaniad partneritega, koduleht, Facebook jne. 

(EV4) 

Kuna paberkandjal reklaam ei jõua lõpptarbijani, siis oleme sellest viimastel aastatel 

loobunud. (EV5) 

Vastustest selgub, et turundustegevustena tuuakse välja peamiselt traditsioonilisi reklaami 

tegemise võimalusi ja vähem kasutatakse strateegilist turundust. Turundustegevustena 

mainitakse peamiselt ettevõtte kodulehte ja Facebooki internetikeskkonda. Facebook on  

väikeettevõtte jaoks tänuväärne turunduskanal, mis võimaldab vähese aja- ja rahakuluga 

jõuda paljude inimesteni, kuid leheküljel tegutsedes on oluline, missugust sõnumit edastada 

tarbijatele ja kuidas eristuda teistest tootjatest. Strateegiliselt ja läbimõeldult tegutsedes on 

võimalik Facebooki abil väga edukalt teadvustada oma konkurentsieeliseid.  

Mõned vastajad kasutavad ettevõtte reklaamimiseks siiski veel trükimeediat, kuid üks 

vastaja on sellest loobunud.  

Mainitakse ka laatadel ja müükidel osalemist. See on hea võimalus sihtkliendiga otsese 
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kontakti saavutamiseks ja oma toodet lähemalt tutvustada. Personaalsus võiks olla väikese 

teetaime tootja peamine turundusnipp ja eristumise võimalus. Kui inimene käib näiteks 

teetalus külas, saab sealt emotsiooni ja toreda mälestuse, siis edaspidi ostab ta seda teed poest 

hea meelega, sest teda seob nüüd tootega isiklik külastamise kogemus.  

Positsioneerimisel saaks sihtgrupile rõhutada seda personaalsust ja sõbralikkust, mida annab 

talu külastus.  

Konkurentidest eristumine 

Olla mahe, kvaliteet. Meie teedes pole varsi sees, mis paljudel suurettevõtetel (EV1) 

Käsitöö, mahe, ilusa värvusega taimed (EV2) 

Meil on üksikutes taimedel enam-vähem terved lehed, ürdid ei ole liiga pudiks tehtud (EV3) 

Kõikide tegevustega proovime olla konkurentidest erinevad. (EV4) 

Traditsioonilisusega. (EV5) 

Konkurentidest eristumisena nimetatakse mahetoodet, kvaliteeti, käsitööd, ilusa värvusega 

kuivatatud teetaimi. Hea eristumine on näiteks see, et ei kasutata varsi oma tootes või siis, 

et teetaimed on terved ja ei ole väga ära peenestatud. Seda peaks ka sihtkliendile kuidagi 

teada andma. Näiteks pakendile kirja panema, kuidagi esile tooma. 

Positsioneerimisel saaks seda infot oma sõnumis kasutada ja sihtkliendile edasi anda. Teede 

tootmise traditsioonid, mis kanduvad edasi põlvest põlve, see on tegelikult tugev sõnum ja 

läheb sihtkliendile korda.  

Toote positsioneerimise mõju müügile 

Tarbija arvamus on väga oluline. Oleme lähtuvalt sellest ka muudatusi teinud. Näiteks soovis 

tarbija näha teesid siiski paberkotis, mitte kilekotis (minigrip kotis). Seepärast valisime 

aknaga paberkoti, et tarbija näeks ka sisu ja saab selle alusel hinnata, kas ta soovib seda 

toodet osta. (…) (EV1) 

Kiidetakse, aga massiga ei müü, sest poed ei võta eriti. Ja selverites, rimides on tingimused 

rasked. (EV2) 
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Hästi (EV3) 

Positsioneerimine aitab paremini fokuseerida kindlale sihtrühmale ja sellest tulenevalt on 

kergem luua turundus ja reklaam võimalusi. (EV4) 

Seda on üsna raske teha, kuna kehtivate seaduste järgi kuulub enamik ravimtaimi rubriiki 

"toit". Toit teatavasti ei ravi, tervenda ega leevenda. Seega saame tarbijale nõu anda ainult 

telefoni teel või siis juhatada ta meie kodulehele. (EV5) 

Taimetee tootjad arvavad, et positsioneerimine mõjuks ettevõttele üldiselt hästi. Leitakse, et 

tarbija arvamus on oluline ning et see aitab paremini jõuda oma reklaamiga sihtkliendini. 

Natuke jäi ühes vastuses kõlama, et positsioneerida on raske erinevate takistuste tõttu. Toode 

võib olla hea, aga kui tootmismahud on väikesed, siis ei pääse suurtesse kauplustesse 

müügile. 

Peamised suhtluskanalid 

Hetkel oleme passiivsed, sest oleme saanud suvel korjatud taimed kevadeks müüdud ja 

seepärast ei ole ise kliente juurde otsinud. Hetkel on meil väga hea koostöö (…). Nemad 

otsivad kliente juurde. Aga reklaam on kodulehel, FB-lehel, internetikataloogides ( nt 

Kontakt), laatadel, talus. Viimasel ajal olen kasutanud võimalust sponsoreerida (…), sest 

see on kõige odavam viis kuidas tarbijani jõuda. Lisaks arvan, et ka kõige parem tulemus 

tuleb sealt. (EV1) 

Koduleht, FB, artiklid ajakirjanduses, laadad, messid. (EV2) 

Tutvused, internet, kui viiakse kokku tootja ja kaupmees, harva ka külla. (EV3) 

Peamised tegeleme B2B müügiga, seega kogu suhtlus käib läbi kohtumiste, kõnede ja 

pikaajaliselt välja kujunenud suhete kaudu. (EV4) 

Koostööpartnerid (s.o. hulgilaod) saavad infot peamiselt meili teel (hinnakirjad, toodete 

tutvustused). Laiema ringi jaoks koduleht, suvel talukülastused. Peale selle paar (…) taimi 

tutvustavat raamatut. (EV5) 

Peamiste suhtluskanalitena nimetatakse Facebooki ja interneti reklaame. Üks ettevõte 

tegeleb otsemüügiga, peamiselt käib kohtumistel ja helistab. Sponsorlus on huvitav 
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võimalus jõuda sihttarbijateni. Sponsoreerimine näitab ettevõtte hoolimist mingi kindla 

valdkonna suhtes. See on võimalus fokuseerida ja edastada oma sõnumit täpselt sinna, 

kuhu vaja.  

Vastusest selgub, et strateegilise turundusega väga palju ei tegeleta. Ettevõtted ajavad 

vaikselt oma asja, tegutsevad Facebookis, käivad laatadel müümas ja kannavad edasi oma 

peretalu traditsioone. Käesoleva magistritöö raames koostatav tarbijauuring võib aidata 

väikeettevõtetel süveneda pisut rohkem oma tegemistesse, näha oma toote tugevusi ja 

tarbijate ostueelistusi. Ehk leiab mõni tootja siit uurimistööst hea mõtte sihtgrupini 

jõudmiseks või teostatava idee edasiseks turundustegevuseks. 

 

 

2.4. Tarbijaküsitluse tulemuste analüüs ja ostjate eelistused 

Lisaks ettevõtete intervjuudest selgunud asjaoludele, tahtis töö autor teada ka tarbijate 

arvamust teetaimede kohta. Turundusstrateegiate kasutamisel on oluline teada ka tarbijate 

ostueelistusi ja suhtumist toodetesse. Autor uuris tarbijatelt, missugused on kõige olulisemad 

aspektid ostuotsuse tegemisel ja missuguseid teetootjaid tarbijad hästi teavad. 

Tarbijaküsitluse vastused aitavad kaasa tootjate konkurentsieeliste defineerimisele, 

eristuvate aspektide leidmisele ja uurimistöö eesmärgi saavutamisele. 

Tarbijate seas aprillis 2017 autori poolt läbi viidud küsitluses osales kokku 494 taimetee 

huvilist. Nende hulgas oli inimesi üle Eesti ja väliseestlased Soomest. Tegemist oli 

mugavusvalimi ja isetekkelise valimi abil läbi viidud küsitlusega, seega vastamine oli 

vabatahtlik ja vastasid need inimesed, keda antud teema huvitas. Vastuste kokkuvõtted on 

graafilisel kujul, lisaks analüüs ning arutelu küsitluse vastustest selgunud tarbijaeelistuste 

teemal. Töö autor püüab küsitlusele vastanute üldiseloomustuse järgi määratleda teetaimede 

sihtgrupi, kellele peamiselt tuleks toode suunata ning sõnastada toote tunnused, mis on 

tarbijate jaoks kõige olulisemad ostuotsuse tegemisel. Antud peatükis esitletud joonised on 

kõik autori koostatud ning tarbijauuringu vastajate statistilised andmed on kantud 

detailsetesse graafikutesse, et väiketootjatel oleks huvi korral võimalus antud uurimistööst 

vaadata vastajate profiili jaotust erinevate tunnuste põhjal. 



47 

 

 

 

Uuringus osalenud vastajatest 97,6% olid naised ja 2,4% mehed. Naiste suur osakaal 

vastajate seas näitab, et antud teema on oluline pigem naistele. Sellest vastusest võib välja 

lugeda, et taimeteede sihtgrupp on peamiselt naised. 

Järgnevalt uuringus osalenud inimeste vanuseline jaotus (joonis 8).  

 

 

Joonis 8. Küsitluses osalenud inimeste vanuseline jaotus 

 

Kõige rohkem vastajaid oli vanuserühmas 31-45 aastat, see vanuserühm moodustas kõigist 

vastajatest 35,4%. Järgnes vanuserühm 46-59 aastat 150 vastajaga, mis moodustab 30,4% 

kõigist vastajatest. Seega sihtgrupiks võib lugeda peamiselt inimesi vanuses 31-59 eluaastat, 

sest nende kahe vanuserühma vastajate hulk on kõige suurem.  

Vastajate jaotus nende peamise tegevuse ehk sotsiaalse staatuse järgi on toodud joonisel 9. 

 

 

Joonis 9. Küsitluses osalenud inimeste sotsiaalne jaotus 
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Vastajate hulgas on kõige rohkem palgatöölisi, 301 vastajat ja see moodustab kõigist 

vastajatest 60,9%. Koduseid inimesi ja pensionäre oli vastajate hulgas 104 ehk 21,1%. 

Ettevõtjaid ja õpilasi oli vastajate hulgas üsna võrdne kogus. Selle vastuse põhjal võib 

sihtgrupiks lugeda palgatöötajat. 

Vastajate profiil pereliikmete arvu järgi on joonisel 10. Vastusevariantidena oli ette antud 

neli võimalikku jaotust pereliikmete arvu järgi. 

 

 

Joonis 10. Küsitluses osalenud inimeste jaotus pereliikmete arvu järgi 

 

Uuringus osalenud inimestest suurem osa ehk 221 vastajat elab üksi või kaheliikmelises 

perekonnas, see moodustab koguvalimist 44.7%. Kolme- ja neljaliikmelised pered on 

suhteliselt võrdselt, vastavalt 106 ja 114 vastajat. Selle vastuse põhjal on teetaime tarbija 

peamiselt kuni kaheliikmelise pere elanik. Neljaliikmeline pere on ka üks võimalik 

sihtgrupp, kes tarbib samuti taimeteesid rohkem.  

Järgnevalt on uuringus osalenud inimeste jaotus elukoha järgi (joonis 11). Küsimustikus oli 

elukohti ette antud seitse erinevat võimalikku varianti. Eesti oli jaotatud kuueks suuremaks 

piirkonnaks ja lisaks välismaa. Eraldi Tallinn ja Tartu ning siis suuremad piirkonnad 

ilmakaarte järgi. Välismaal elavad eestlased vastasid peamiselt Soomest, sest ka töö autor 

elab hetkel Soomes ja mugavusvalimit kasutades jagati antud küsimustikku Soomes elavate 

inimeste gruppi Facebookis. 
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Joonis 11. Küsitluses osalenud inimeste jaotus elukoha järgi 

 

Kõik piirkonnad on esindatud piisava hulga vastajatega. Kõige rohkem vastajaid oli 

Tallinnast, Tartust, Lõuna- Eestist ja Soomest. Sellest vastusest võib Eestis sihtgrupiks 

lugeda peamiselt suures linnas elavat inimest ja ka välismaal elavat eestlast, kes soovib 

tarbida Eesti tooteid. Soomes on olemas Eesti toidu kauplused, kus oma toodangut võiks 

müüa ka Eesti taimeteede tootjad. Sihtgrupp on Soomes elavad eestlased, kes soovivad 

kodumaiseid tooteid tarbida ka välismaal elades. 

Uuringus osalenud inimeste sissetulekut puudutav info asub joonisel 12. 

 

 
Joonis 12. Küsitluses osalenud inimeste jaotus sissetuleku suuruse järgi (netosissetulek 

kalendrikuus ühe pereliikme kohta) 
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Sissetuleku infot puudutav küsimus ei olnud vastamiseks kohustuslik, aga 494- st küsitlusel 

osalenud inimesest 480 vastasid sellele küsimusele. Kõige rohkem on vastajate peredes 

sissetulekuid, mis jäävad 501 ja 1500 euro vahele pereliikme kohta kalendrikuus. Seega 

teetarbija on keskmise või pisut üle keskmise sissetulekuga inimesed. 

Kuna küsitlusele vastamisel oli tegemist isetekkelise mugavusvalimiga ehk küsimustikule 

vastamine oli täiesti vabatahtlik, siis vastajate profiili põhjal võib määratleda teetaimede/ 

taimeteede võimalikku sihtgruppi, kes on kokkuvõtvalt järgmine:  

 naine; 

 vanus 31-59 eluaastat; 

 palgatöötaja; 

 1-2 pereliiget (või 4 pereliiget); 

 sissetulek 501-1500 eurot pereliikme kohta kuus; 

 elukoht Eestis suures linnas või välismaal (Soomes elav eestlane). 

Järgnevate küsimustega selgitatakse välja teetaimi/ taimeteesid puudutavad eelistused ja 

ostuotsuse peamised põhjused. Kõigepealt paluti nimetada peamine ostukoht, kust ostetakse 

või tahetakse osta kodumaiseid taimeteesid. Ja vastused jagunesid järgnevalt (joonis 13).  

 

Joonis 13. Tarbijate peamine teetaimede ostukoht 
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Kõige rohkem ostetakse ja tahetakse leida taimeteesid apteegist. Nii vastas 206 inimest ehk 

41,7% uuringus osalejatest. Alles seejärel minnakse öko- või loodustoodete poodi (152 

vastajat ehk 30,8% koguvalimist) ja kolmandal kohal on suur toidupood kolme või enama 

kassaga (143 vastajat ehk 28,9% koguvalimist ). Otse talust soovib tooteid osta 88 vastajat 

ja see moodustab koguhulgast 17,8%. Vastuste põhjal võib järeldada, et inimene soovib leida 

teetaimi peamiselt apteegist, seega teetaime tootja peaks püüdma pääseda oma toodetega 

apteegi sortimenti. Samas see nõuab ka ravimiametist loa saamist ja toodete sortimendi 

ümberkujundamist. E-poest ostmine on samuti lihtne moodus tellida sobivad teetaimed kas 

lähimasse pakiautomaati või kulleriga koju kätte ja seda võimalust kasutab 38 vastajat 494-

st. Mujalt vastusena on kirjeldatud peamiselt seda, et inimesed korjavad ise looduslikult 

kasvavaid teetaimi metsast ja põldudelt või kasvatavad oma aiamaal ise teetaimi. 

Järgmises küsimuses paluti nimetada ette antud aspektide hulgast kolm kõige peamist 

taimetee ostuotsuse tegemise põhjust. Järgneval joonisel on antud ülevaade kõigist 

ostuotsuse tegemise põhjustest (joonis 14). 

 

Joonis 14. Taimetee ostuotsuse põhjused tarbijate hinnangul 

 

Vastustest selgub, et kõige olulisem on toote tervislikkus, seda hindab ostuotsuse põhjusena 

338 vastajat ehk 68,4% vastajatest. Seejärel on tarbijate jaoks oluline kodumaine tooraine 

(232 vastajat ehk 47% ) ning kolmandal kohal on maitse (222 vastajat ehk 44,9%). 

Konkreetset tootjat või brändi ning reklaami mõju peetakse kõige vähemolulisemaks 
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ostuotsuse tegemisel. Reklaami mõju ostuotsusele pidas oluliseks ainult kolm vastajat. 

Tundub, et taimetee puhul ei tee tarbija ostuotsust mitte konkreetse teebrändi, vaid pigem 

maitse eelistuste põhjal. Eristumiseks teistest kodumaistest teetootjatest tuleb tootjal 

määratleda eriline müügiargument, sest enamik toodab teetaimi, mis on tervislikud, 

kodumaisest toorainest hea maitsega kvaliteetsed mahetooted. 

Tarbijate ostuotsuse põhjused kattuvad osaliselt teetaime tootjate arvamustega, mis 

puudutab toote kvaliteeti, kodumaist toorainet ja mahetoodet. 

Nüüd paluti tarbijatel kodumaiste teetaimede tootjate ette antud nimekirja hulgast valida üks 

kõige tuttavam või lemmikum teetootja. Vastuste kokkuvõte asub joonisel 15.  

 

Joonis 15. Küsitlejate jaoks kõige tuttavam/ lemmikum Eestimaine teetootja 

 

Vastustest selgub, et Kubja Ürditalu toodang on tarbijate seas kodumaistest tootjatest kõige 

tuntum ja hinnatum. Seda valiti ette antud vastustest lemmikuks 290 korda ehk 58,7% 

vastajatest. Tooted on müügil apteekides ja inimesed hindavad tuntust ja kättesaadavust väga 

heaks. Põhjala Teetalu peeti kõige tuttavamaks 60 inimese poolt. Süvahavva Loodustalu, 

kelle toodet autor hakkab positsioneerima, asub tuntuse poolest auväärsel kolmandal kohal 

ja teda nimetati lemmikuks 40 korda. 

Järgnevalt paluti avatud vastusega küsimuses nimetada vastavalt tarbija enda eelistustele 

taimetee tootja või teebränd, kelle tooteid nad ostavad ja tarbivad hea meelega. Lubatud oli 

nimetada nii kodumaised kui importteed. Järgnevalt on välja toodud selle küsimuse 

vastusena enim mainitud teetootjad ( tabel 4). 
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Tabel 4. Enimmainitud teetootjad 256 tarbija poolt (autori koostatud) 

Kodumaised teetootjad 

Mainimissagedus 

kordades Importteed 

Mainimissagedus 

kordades 

Kubja Ürditalu 126 Lipton teed 26 

Põhjala Teetalu 31 Herba teed 21 

Süvahavva Loodustalu 20 Teekanne teed 14 

Energia Talu 17 Yogi teed 8 

Karepa Ravimtaimed 8     

MK Loodusravi 5     

Ööbiku Ürditalu 4     

Tamme Talu 4     

 

See ei olnud kohustuslik küsimus, aga 494-st uuringus osalejast vastas sellele küsimusele 

256. Autori tehtud valik tarbijate arvamustest asub uurimistöö lisade peatükis (lisa 5). Antud 

vastus peegeldab, mida inimesed üleüldse taimeteede/teetaimede juures hindavad, olgu need 

siis kodumaised või importtooted. Vastustest selgub, et mainitud nimedest/tootjatest omaette 

fenomen on Kubja Ürditalu, keda mainiti konkurentsitult kõige rohkem, 256-st vastajast 

nimetas seda tootjat 126. Kubja teede tuntusele võib olla kaasa aidanud R. Sanderi raamat 

„Kubja Ürditalu teed ja ravimteed“.  Kodumaistest tootjatest on mainitud rohkem ka Põhjala 

Teetalu (31 korda) ja Süvahavva Loodustalu (20 korda).  

Autor toob esile ühe toredalt eristuva tarbija vastuse Põhjala Teetalu toote iseloomustuseks: 

„Kõik mainitud tootjad on tuttavad, kuid meeldib Põhjala Teetalu tootevalik enim. 

Nimetatud tootja toodang sobib ka sõpradega nautlemiseks, mitte ainult nohusena üksi 

diivaninurgas joomiseks.“   

See vastus näitab, et tee on jook, millega saab edukalt seostada ka häid emotsioone ja 

mälestusi. See on taaskord võimalik idee eristumiseks ja toote positsioneerimiseks. 

Vastuses on huvitav, et palju mainitakse ka suuri globaalseid tegijaid nagu Lipton, Herba, 

Teekanne jne. See näitab, et osa tarbijatest ei hooli sedavõrd toote päritolust, aga pigem 

maitsest ja hinnast. Importteede kasuks räägib ka hea kättesaadavus suurtest 

kaubanduskettidest, kuhu kodumaisel väiketootjal on väiksemate tootmismahtude tõttu 

raskem müügile pääseda. Importtee Lipton puhul mainitakse huvitavaid maitseid ja Herba 

tee puhul tuuakse enim välja head kättesaadavust kauplustest ja soodsat hinda. 
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Järgnevalt paluti tarbijatel hinnata viie punkti skaalal erinevaid ette antud taimetee omadusi 

või tegureid, mis võivad mõjutada ostuotsuse tegemist. Antud omadused ja tegurid tõusid 

esile teetootjate küsitluse vastustest. Autor tahtis kontrollida, kui olulised on need tootjate 

poolt mainitud tegurid tarbijate jaoks ostuotsuse mõjutajatena. Hinnang „1“ tähendab, et see 

omadus ei ole ostuotsuse tegemisel tarbija jaoks üldse oluline ja hinnang „5“ tähendab, et 

antud omadus mõjutab väga oluliselt tarbija ostuotsust. Maitse olulisus ostuotsuse tegemisel 

(joonis 16). 

 

 

Joonis 16. Maitse ostuotsuse mõjutajana tarbijate hinnanguskaalal 1-5 

Maitset pidas väga oluliseks 285 vastajat ja see moodustab 57,7% kõigist vastajatest ja 

suhteliselt oluliseks hindas maitset 114 inimest, mis on 23,1% vastajatest. 16 vastajat (3,2%) 

ütles, et maitse ei ole üldse oluline. Vastustest järeldub, et tee maitse on taimetee puhul väga 

oluline. Seda kinnitasid ka teetootjad, kes tõid välja tootmisprotsessis olulise etapi teetaime 

kuivatamise näol, mis aitab säilitada teetaime head maitset ja värvust. 

Mahetoote olulisus ostuotsuse tegemisel on toodud joonisel 17. 
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Joonis 17. Mahetoode ostuotsuse mõjutajana tarbijate hinnanguskaalal 1-5 

 

Mahetoodet pidas väga oluliseks 197 inimest ehk 39,9% vastajatest ja suhteliselt oluliseks 

143 vastajat ehk 28,9% vastajatest. Mahetoode on pisut vähem oluline põhjus ostmiseks kui 

maitse. 22 vastaja jaoks ei ole mahetoote aspekt üldse oluline. Ka teetaime tootjad ise peavad  

mahetoote tootmist üsna oluliseks.  

Konkreetse teetootja olulisus ostuotsuse tegemisel on toodud joonisel 18. 

 

Joonis 18. Konkreetse teetootja toode ostuotsuse mõjutajana tarbijate hinnanguskaalal 1-5 

 

Sellest vastusest selgub, et konkreetne tootja ei ole väga oluline 107 inimese jaoks (21,1%) 

ning on väga oluline ainult 46 vastaja jaoks, mis moodustab 9,3% vastajatest. 186 vastaja 
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jaoks on konkreetne teetootja nii oluline kui ka mitteoluline aspekt. Selgub, et maitse ja 

mahetoode on olulisemad ostuotsuse langetamise jaoks kui konkreetne tootja bränd. Vastuse 

põhjal järeldab autor, et teetaime tarbijad ei ole väga lojaalsed kindlale teebrändile, vaid 

langetavad ostuotsuseid pigem muude mõjutajate tulemusel. 

 

Järgnevalt uuriti, kuidas hinnatase mõjutab tarbijate ostuotsust. Hinnangute tulemused on 

toodud joonisel 19.  

 

 

Joonis 19. Hinnatase ostuotsuse mõjutajana tarbijate hinnanguskaalal 1-5 

Hinnatase on inimeste jaoks üsna oluline. 86 vastajat ehk 17,4% peab toote hinnataset väga 

oluliseks ja ka 163 vastaja jaoks on hinnatase pigem oluline, see moodustab 33% valimist. 

34 inimese jaoks (6,9%) ei ole hinnatase ostuotsuse tegemise juures üldse oluline. Seega 

vastustest saab järeldada, et tarbijad on üsna hinnatundlikud ja tootja peab hinna määramisel 

arvestama inimeste ostuvõimet ning hinna ja kvaliteedi suhet.  

Järgnevalt joonisel 20 on välja toodud Eestimaise tooraine tähtsus ostuotsuse tegemisel.  
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Joonis 20. Eestimaine tooraine ostuotsuse mõjutajana hinnanguskaalal 1-5 

Vastustest selgub, et Eestimaine teetaime tooraine on 287 inimese jaoks väga oluline ja see 

moodustab 58,1% kõigist vastajatest. Suhteliselt oluline on see ka 104 tarbija jaoks, mis on 

21,1% vastajatest. Ligikaudu 80% vastajatest peab kodumaist toorainet teetaimede juures 

oluliseks või väga oluliseks. Teetaimede tootjad ise peavad samuti üheks oma toote 

tugevuseks kodumaist toorainet. See võiks olla sõnum, mida julgemalt välja öelda oma toote 

positsioneerimisel, sest see on tarbijate jaoks ostuotsuse tegemisel oluline aspekt. Näiteks 

võib tootepakendile märkida teetaime päritolu võimalikult täpse asukoha kas kohanime või 

piirkonna järgi. See loob usaldusväärust. 

Järgneval joonisel 21 on inimeste hinnangud pakendi välimuse olulisusele. 

 

Joonis 21. Pakendi välimus ostuotsuse mõjutajana tarbijate hinnanguskaalal 1-5 

 

Vastustest selgub, et 121 inimese jaoks ei ole pakendi välimus üldse oluline ja see moodustab 

24,5% vastajatest. Ainult 19 inimest (3,8%) 494-st vastajast leiab, et pakend on ostuotsuse 

tegemisel väga oluline. Seega pakendi välimus otseselt ei ole seotud ostuotsusega. Siinkohal 

lähevad tootja ja tarbija arvamused lahku. Tootjad arvasid, et pakend on oluline ja peab 
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olema atraktiivne, aga uuringust selgub, et tarbija jaoks ei oma pakend väga suurt tähtsust 

ostuotsuse langetamisel. Võimalik, et tarbija ei teadvusta pakendi rolli oma otsusotsuse 

langetamisel, sest Süvahavva Loodustalu omaniku sõnul uus pakend kasvatas müüke ja 

kasvatab senimaani.  

Kuna pakend on ettevõtte infokandja, siis võiks seda kasutada pigem enda toote 

positsioneerimise sõnumi edastamiseks. Kodumaise teetaime tarbija on peamiselt 

terviseteadlik ja keskkonnahoiust hooliv inimene, siis ka toote pakend peaks olema 

võimalikult naturaalsest looduslikust materjalist. 

Järgnevalt uuriti, kui oluline on pakendil olev ökomärgistus ostuotsuse tegemisel (joonis 22). 

 

 

Joonis 22. Ökomärgistus pakendil ostuotsuse mõjutajana tarbijate hinnanguskaalal 1-5 

Vastustest selgub, et 91 inimese (18,4%) jaoks on ökomärk väga oluline, samas 65 inimese 

(13,2%) jaoks ei oma see üldse mingit tähtsust. Kokkuvõtvalt on ökomärgistuse olemasolu 

pakendil siiski ostuotsuse mõjutajana üsna tähtis, sest 125 inimest ehk veerand vastajatest 

(25,3%) peavad seda aspekti suhteliselt oluliseks. 133 inimese jaoks ei ole ökomärk otseselt 

oluline ega ka mitteoluline. Võrdluses mahetoote enda olemusega, ei ole märgistus nii 

oluline kui toode ise. Mahetoodet pidas väga oluliseks 197 vastajat, aga märgistust vaid 91 

inimest. 
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Ökomärgid lisavad tarbija jaoks tooraine päritolu usaldusväärsust. Kuna uuringust selgus, et 

mahetoode ja kodumaine tooraine on olulised, siis ökomärk aitab tarbijale kinnitada toote 

tooraine mahetootmist. Mahetoote tootjatel oleks kasulik märkida pakendile ka ökomärk. 

Viimase küsimusena palusime hinnata reklaami mõju ostuotsuse tegemisele (joonis 23). 

 

 

Joonis 23. Reklaam ostuotsuse mõjutajana tarbijate hinnanguskaalal 1-5 

 

Vastustest selgub, et 494-st inimesest ainult 13 (2,6%) peavad reklaami mõju väga oluliseks 

ning 213 (43,1%) inimese jaoks ei oma reklaam üldse mingit tähtsust. 126 inimese jaoks on 

reklaam oluline ja samas ka mitteoluline. Suhteliselt mitteoluliseks peab reklaami mõju 103 

vastajat.  

Siit vastusest võib järeldada, et inimesed on reklaamist väsinud ja aeg on kasutada edu 

saavutamiseks mõnd strateegilise turunduse võtet, mis aitab ettevõttel välja selgitada 

sihttarbija vajadused ning ootused. Eristuv positsioneerimine võiks olla üks võimalus 

tarbijani jõudmiseks ilma reklaamimüra tekitamata. Võib-olla antud toote puhul kujunevad 

tarbijasuhted teistel alustel. 

Järgnevalt kokkuvõtvalt, mis on tarbija jaoks ostuotsuse mõjutajana pigem oluline ja väga 

oluline: maitse, mahetoode, Eestimaine tooraine ja ökomärgistus. 

Tarbijaküsitlus oli informatiivne ja peegeldas tarbijate eelistusi ja ostuotsuse peamisi 

tegureid taimeteede turul. Süvahavva Loodustalu intervjuu, teiste teetaime tootjate küsitluse 

vastuste ja tarbijaküsitluse vastuste analüüsimise tulemusel defineerib uurimistöö autor 

konkurentsieelised, tugevused ja eristuvad positsioneerimise võimalused teeturul ühe 

ettevõtte näitel ja teeb konkreetsed ettepanekud, mille abil võiks eristuda. 
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2.5. Järeldused ja ettepanekud ettevõttele 

 

2.5.1. Ettevõtte konkurentsieelised 

 

Töö autor koondas kõigist kolmest esmaste andmete allikast saadud informatsiooni 

järgnevasse koondtabelisse (tabel 5), kus on kirjas toote tugevused ja nõrkused Süvahavva 

Loodustalu OÜ ning teiste kodumaiste teetaime tootjate hinnangu kohaselt. Lisaks 

tarbijauuringust tulenevad peamised ostuotsuse põhjused ning toote tugevused.  

 

Tabel 5. Peamised tugevused, nõrkused ja ostuotsuse põhjused (autori koostatud) 

Tugevused 

ettevõtte 

enda 

hinnangul 

Nõrgad 

küljed 

ettevõtte 

enda 

hinnangul 

Teiste kodumaiste 

teetootjate 

tugevused tootjate 

endi hinnangul  

Teiste kodumaiste 

teetootjate nõrgad 

küljed tootjate endi 

hinnangul 

Taimeteede 

ostuotsuse põhjused 

ja enimmainitud 

tugevused tarbijate 

hinnangul 

kvaliteet 

väike 

tootmismaht kõrge kvaliteet väike tootmismaht tervislikkus 

hea hind   käsitöö kõrgem hind kodumaine tooraine 

eestimaine   meeldiv pakend pakend hea maitse 

hea tootevalik   eestimaine tooraine   mahetoode 

tarbijasõbralik 

pakend   mahetoode   kindel kvaliteet 

    kvaliteetne kuivatus   soodne hind 

    naturaalne pakend   

talust ostmise 

võimalus 

    kodumaine toode   suur tootevalik 

    ökoloogiline toode   hea kättesaadavus 

    tuntud kaubamärk   tuttav talu 

    silmapaistev pakend   põhjalik kodulehekülg 

    

teetaimedel pole 

varsi   apteegis müügil 

    

teetaimed ei ole 

liialt peenestatud   

harjunud ühe kindla 

tootja teega 

    traditsioonilisus   

hind ja kvaliteet heas 

suhtes 
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Tabelist selgub, et kõik kolm uuritud osapoolt peavad oluliseks kvaliteeti, kodumaist 

toorainet ja mahetoodet. Tootja peab oma toote tugevusteks peamiselt traditsioone, käsitööd, 

taimede kvaliteetset kuivatustaset, pakendit ja tuntud kaubamärki. Tarbijauuringust selgus, 

et kõige olulisemad on tervislikkus, maitse, mahetoode, kodumaine tooraine, hea toote 

kättesaadavus ning soodne hind. Pakend, kindel tootja bränd ja reklaam ei oma nii suurt 

tähtsust ostuotsuse langetamisel. Samuti selgus küsitlusest, et teetarbija ei ole väga lojaalne 

ühele kindlale tootjale või brändile. Paljud teetarbijad otsivad uusi põnevaid maitseid ja 

soovivad vaheldust. Sellest tulenevalt põnevad teesegud või uue põneva maitsekooslustega 

tee võiks samuti olla üks võimalik toote positsioneerimise strateegia. 

Autor leiab, et tootjate arvamustes ja tarbijate ootustes on sees üks omavaheline 

vasturääkivus. Kui tootja tundis kõige rohkem muret pakendi kvaliteedi pärast, siis 

tarbijauuringust selgus, et ostja jaoks pole pakend nii oluline ning ostuotsus ei sõltu sellest 

väga suurel määral. Samuti ei sõltu ostuotsus reklaamist. Seega pakend ja tavaline reklaam 

tuleks tootjal jätta pisut tahaplaanile ning pigem tegeleda strateegiliselt kavalamate 

turundusvõtetega. Tegeleda on tarvis ka tootmismahu suurendamisega ja näiteks tarbijatele 

talu ning kodumaise tooraine tutvustamisega. Vastustest selgus, et tarbija on valmis tuttava 

talu toodangut parema meelega ostma kuna teab täpselt, kust teetaimed pärinevad ja usaldab 

selle kvaliteeti. 

 

 

2.5.2. Positsioneerimise määratlemine – autori soovitused ja ettepanekud 

Kuna teetaime tootja tegutseb väikesel kindla fookusega turul, siis on ta Porteri (1985) järgi 

eristuja ning diferentseerib toodet oma kitsas segmendis. 

Turu segment on tarbijarühm, kes reageerib ühesuguselt turundusmõjuritele ja kes soovib 

tarbida teatud eriomadustega kaupa, antud uurimuse kohaselt, siis taimeteed. Teetootjate 

ning tarbijate uuringu põhjal selgusid mõned aspektid, mida Süvahavva Loodustalu OÜ 

võiks strateegilise turunduse abil püüda ellu viia, et konkurentidest eristuda. Käesolevas 

peatükis teeb töö autor neli konkreetset soovitusliku iseloomuga ettepanekut, millega võiks 

ettevõte oma tootega kindlamalt sihtkliendi teadvusesse jõuda ja eristuda teistest teetaime 

tootjatest. 
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Kõigepealt koostab töö autor Süvahavva Loodustalu OÜ–le soovitusliku 

positsioneerimiseesmärgi, mis vastab seitsmele põhiküsimusele. Vastustes on välja toodud 

autori hinnang peamiste võimalike vastusevariantidega. 

1. Kes sa oled? 

Kvaliteetsete teetaimede tootja maapiirkonnast, mahetootja, ökoloogiliselt puhtast 

keskkonnast pärit tooraine tootja, kodumaine tootja, loodussõbraliku toote tegija Põlvamaalt, 

käsitööna valmiva toote tegija. 

2. Mis äris sa tegutsed? 

Teetaimede tootja, kindlale tooterühmale spetsialiseerunud toote tootja, tootja mahetoodete 

kategoorias. 

3. Kellele oma toodet pakud (sihtklient)? 

Ökoloogiliselt puhaste mahetoodete ja tervisetoodete tarbija. Naine vanuses 31-59 

eluaastat, kes on palgatöötaja, elab 1-2 liikmelises peres (või 4-liikmelises peres). Tema 

sissetulek on 501-1500 eurot pereliikme kohta kuus. Elukoht on peamiselt suures linnas 

või ta on Soomes elav eestlane. Pensionär, kes hindab traditsioone või terviseteadlik noor 

inimene. 

4. Missuguseid turu vajadusi rahuldad? 

Mahetoodete tarbijate vajadusi. Taimetee joojate vajadusi. Tervist tugevdav, haigusi 

leevendav, häid emotsioone pakkuv toode. 

5. Kellega konkureerid? 

Kõik kodumaised taimetee ja ravimtaimetee tootjad. Importteede tootjad. 

6. Mille poolest sinu ettevõte erineb konkurentidest? 

Peretalu koos traditsioonidega. Maapiirkonna puhtast loodusest, ökoloogiliselt puhtast 

mahealast pärit teetaimed. Kodumaine mahetoode, kõrge kvaliteet, ilusad teetaimed, kena 

pakend. On teetalu, kuhu saab inimesi külla kutsuda, et näidata teetaimede valmistamise 

protsessi ja teha koolitusi. Kuna sihtklient on peamiselt suures linnas elav inimene, siis 
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teetalu külastus on tema jaoks elamusturism. Eristuv nimi: Süvahavva, mille taga on ka küla 

nimest tulenev legend. 

7. Missugust ainulaadset kasu saab sinu tootest või teenusest? 

Süvahavva teetaimedes ei kasutata varsi, vaid ainult lehti ja õisi. Ainulaadsed seguteed. 

Brändi nimi on ainulaadne. Peretalu saab külastada.  

Kui positsioneerimise eesmärk on sõnastatud, siis on tarvis hakata enda toodet eristama 

teistest tootjatest tarbijate teadvuses. Vastavalt magistritöö eesmärgile, määratleb töö autor 

antud tegevusalast ja konkurentsieelistest tulenevaid positsioneerimise võimalusi Süvahavva 

Loodustalu OÜ näitel.  

Esimene võimalik suund on sihtgrupp. Tootja keskendumine tugevamalt sihtgrupile, kes on 

tarbijaküsitluses osalenud inimeste jaotuse järgi keskmiselt mahetoodet eelistav 31-59 

aastane naine, palgatöötaja, 1-2 liikmega perest või 4-liikmelisest perest, on suure linna 

elanik Eestis. Tuleks suunata tegevused sinna, kus sellised inimesed peamiselt liiguvad, 

millest huvituvad, kus veedavad oma vaba aega, mis on nende hobid jne. Üks võimalus on 

suunata sponsorlustegevus selles vanuserühmas olevate naiste huvialadele. Võiks ka teede 

nimetused muuta sihtgrupile atraktiivsemaks. Näiteks: „Taimetee teadlikule naisele.“ 

Ettevõte võib vabalt valida ka mingi teise sihtgrupi, kelle kohta kogub infot ja hakkab oma 

tegevust nendele suunama. 

Teine idee on personaalsus. Rohkem inimesi kutsuda kohapeale talu tegemistega tutvuma 

ja uudistama. Kuna vastustest selgus, et suhteliselt suur osa vastajatest sooviks osta teetaimi 

otse tootja talust, siis see oleks võimalus sihtgrupp endale meelitada ja tutvustada teetaime 

kasvatamist, et inimene teaks täpselt, et tegemist on kvaliteetse tootega. Kuna 

positsioneerimine on see, mida saab teha kliendi suhtumisega, siis see on parim võimalus 

suunata tarbija suhtumist ettevõtte tootesse positiivsemaks. Talusse kutsumise sõnum võiks 

endas kanda maapiirkonna puhta looduse sõnumit. Näiteks: „Tule osta toode otse talust ilma 

poe järjekorras seismata.“ või „Värske õhk kauba peale.“ Inimene seostab siis toodet 

mingisuguse lisakasuga, mida ta toodet ostes saab. 

Kolmas võimalik suund, on leida tugev eristuv sõnum, mis seob omavahel kõik olulise, 

mida tarbijad ühe taimetee juures oluliseks peavad. Nendeks olid tarbijauuringu tulemusel 
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maitse, mahetoode, kodumaine tooraine ja tervislikkus. Need neli olulist aspekti oleks vaja 

ühte lausesse kokku panna, et see puudutaks sihttarbijat ja meelitaks ostma. Sõnum peab 

sisaldama tõest infot ja öeldut peab ettevõte tõestama iga oma toote ja tegevusega. Näiteks: 

„Maitsev mahetoode Süvahavvalt.“ või „Tervise turgutus puhtast Põlvamaa loodusest.“ 

Neljas suund on keskendumine koostööle välisturul. See idee tekkis autoril seoses 

küsitlusel osalenud väliseestlaste suhteliselt suure osakaaluga. Võimalik on liikuda oma 

toodanguga Soome turul tegutsevatesse Eesti toodete kauplustesse. Soomes elab hetkel 

teadaolevalt ligikaudu 45 000 eestlast. Soomes elavad eestlased tunnevad seal elades väga 

puudust kodumaistest toodetest ja neid ollakse nõus ostma Soomes kohapeal ka poole 

kallima hinnaga. Kodumaised taimeteed võiks olla üks tootegrupp, mida eriti talvel otsitakse 

ja soovitakse tarbida. Eesti poode on Soome Uusimaa piirkonnas päris palju ja omanikud 

ning kaupluse müüjad on seal enamjaolt eestlased. Ettevõte võiks arendada nendega edukat 

koostööd.  

Tarbija jaoks on kõige olulisem toode ise, toote kättesaadavus ja see, missugust lisaväärtust 

või erilist kogemust toode endas kannab lisaks oodatud heale maitsele. Pakendit peaks 

kasutama infokandjana, sest üldjuhul on pakend ainuke suhtlemisvahend tootja ning tarbija 

vahel, eriti kui ollakse müügil suures kaubandusvõrgus.  

Kui ettevõte kasutab strateegilise turunduse võtteid, mis aitavad mõelda pisut „raamidest 

välja“, siis on võimalik jõuda ideedeni, mida keegi teine pole varem kasutanud ja see võib 

kujuneda konkurentsieeliseks ning edu aluseks.  
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KOKKUVÕTE  

 

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada ja defineerida Eestimaiste teetaimede 

tootjate konkurentsieelised turul ja määratleda positsioneerimise võimalused Süvahavva 

Loodustalu OÜ näitel. Teema on aktuaalne, sest kodumaiste teetaimede tootjatest suurem 

enamik on väikeettevõtted/ peretalud maapiirkonnas, kes majandusliku tegevusega püüavad 

oma perele tööd anda. Teema aktuaalsus väljendub ka selles, et väikeettevõtjal on üha 

raskem konkurentidega sammu pidada. Toodangu mahud on võrreldes suurtootjatega 

väiksemad ja toote omahind kõrgem. Väikestel kodumaistel ettevõtetel on keerulisem püsida 

konkurentsis võrdsete vastastena, sest napib nii raha, oskusi kui ka kogemusi.  

Eesmärgi saavutamiseks käsitles autor magistritöö esimeses osas teoreetilisi seisukohti, mis 

kirjeldasid väikeettevõtet, maapiirkonda, peretalude olukorda ja tõmbekeskuste mõju 

maapiirkonna ettevõtetele. Seejärel kirjeldati konkurentsieeliste ning positsioneerimise 

kasutusvõimalusi strateegilise turunduse osana. Magistritöö teise osa juhatas sisse 

uurimistöö metoodika, kus kirjeldati kasutatavat uuringu läbiviimise metoodikat, etappe ja 

valimit. Töö empiiriline peatükk baseerus suures osas magistritöö jaoks tehtud uuringu 

tulemuste esitamisele. Uurimistöö keskendus eelkõige toote konkurentsieeliste 

kujundamisele läbi eristumise ja positsioneerimise. 

Töö autor koostas ja viis läbi personaalse intervjuu Süvahavva Loodustalu OÜ juhatuse 

liikmega, et tutvuda põhjalikumalt ühe väikeettevõtte tegevusega ning toodete tugevuste 

leidmiseks. Intervjuust vastusest selgus, et teetaimedega tehakse palju tööd, enne kui need  

jõuavad seemne külvamisest tarbija ostukorvi. Iga töö ja tegevus võtab aega, ning antud 

tegevus on peamiselt hooajaline. Suvel korjatud taimi peab jaguma aastaringseks müügiks. 

Ettevõtte hinnangutest selgus, et toote tugevused on kvaliteet, hea hind, eestimaine toode, 

seguteede sortiment ja pakend. Nõrgaks küljeks peab ettevõtte esindaja väikest 

tootmismahtu, mistõttu populaarsemad tooted saavad enne uut hooaega otsa. Peamiste 

turundustegevustena planeerib ettevõte degusteerimisi ja otsemüüki talust koos talu 

külastusega. 
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Lisaks koostas ja viis läbi autor küsitluse kodumaiste teetaimede tootjate seas. Süvahavva 

Loodustalu ja nelja küsitluses osalenud kodumaise teetootja vastuste analüüsist selgus, et 

kodumaiste teetaimede tootjad on üsna pikkade traditsioonidega pereettevõtted, kes 

pärandavad oma teadmisi, oskusi ja traditsioone põlvest põlve edasi. Teetootjad peavad enda 

konkurentsieelisteks ökoloogiliselt puhast mahetoodet, kvaliteeti, kuivatatud teetaime head 

maitset ja välimust. Pakendi välimust peavad tootjad ise samuti oluliseks. 

Konkurentsieeliseks peetakse ka käsitööd ja kvaliteetset teetaime kuivatamise tehnoloogiat. 

Teetootjate vastusest selgus ka, et strateegilise turundusega väga palju ei tegeleta. Ettevõtted 

tegutsevad Facebookis, käivad laatadel müümas ja kannavad edasi oma peretalu 

traditsioone. 

Turundusstrateegiate kasutamisel on oluline teada ka tarbijate ostueelistusi ja suhtumist 

toodetesse, seepärast viis autor läbi tarbijauuringu, kus osales 494 inimest. Vastajate profiili 

järgi on teetaime peamine sihtgrupp ökoloogiliselt puhaste mahetoodete/tervisetoodete 

tarbija. Ta on naine vanuses 31-59 eluaastat, kes on palgatöötaja, elab 1-2 liikmelises peres 

(või 4-liikmelises peres), tema sissetulek on 501-1500 eurot pereliikme kohta kuus ning 

elukoht on kas Eesti suures linnas või ta on Soomes elav eestlane.  

Tarbijauuringust selgusid peamised aspektid, mis on tarbija jaoks ostuotsuse mõjutajana 

pigem olulised ja väga olulised ja need ühtisid tootjate arvamustega. Nendeks on 

tervislikkus, kvaliteet, maitse, mahetoode, Eestimaine tooraine ja ökomärgistus 

tootepakenditel. Tootja ise peab oma toote tugevusteks veel traditsioone, käsitööd, taimede 

kvaliteetset kuivatustaset, pakendit ja tuntud kaubamärki. Tarbijate jaoks on olulised veel 

hea toote kättesaadavus, soodne hind ning teadmine, kust teetaimed täpselt pärinevad. 

Tarbija jaoks pakend, kindel tootja bränd ja reklaam ei oma tähelepanuväärset tähtsust 

ostuotsuse langetamisel. Samuti selgus küsitlusest, et teetarbija ei ole väga lojaalne ühele 

kindlale tootjale või brändile. Paljud tarbijad otsivad uusi põnevaid maitseid ja soovivad 

vaheldust.  

Magistritöö viimases peatükis määratles töö autor tegevusala eripärast ja 

konkurentsieelistest tulenevaid positsioneerimise võimalusi Süvahavva Loodustalu OÜ 

näitel. Esimeseks võimaluseks soovitab autor ettevõttele positsioneerimist lähtuvalt 

tarbijauuringust selgunud sihtgrupile. Teiseks võimaluseks pakub töö autor välja 

positsioneerimise personaalsuse vaatenurgast. Kutsuda inimesi talu tegemistega tutvuma ja 
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anda inimestele teada, et tegemist on avatud ja sõbraliku ettevõttega. Kolmandaks ettevõtte 

toote positsioneerimine läbi tugeva sõnumi, mis sisaldab tarbija jaoks olulisi märksõnu ja 

iseloomustab ainult kodumaist taimeteed. Neljandaks ettepanekuks oleks positsioneerimine 

lähtuvalt müügi asukohast, keskendudes peamiselt koostööle välisturul. Soomes asuvad eesti 

toodete kauplused on üks võimalik positsioneerimise suund, mis kõnetab inimesi, kes 

soovivad tarbida kodumaiseid tooteid elades väljaspool Eestit.  

 

Magistritöös autori poolt tehtud positsioneerimise ettepanekuid saavad rakendada või edasi 

arendada ka teised väikesed maapiirkonna ettevõtted ja peretalud, keda huvitab toote 

konkurentsieeliste leidmine või positsioneerimine.  

 

Meie kõigi ühine huvi peaks olema elu ja ettevõtluse säilitamine ja mitmekesistamine Eesti 

maapiirkondades. Võime aidata sellele kaasa, langetades kaupluses teadlikke valikuid ning 

tarbides väikeste kodumaiste tootjate mahetoodangut. 
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OPPORTUNITIES OF COMPETITIVE ADVANTAGE FORMATION AND PRODUCT 

POSITIONING ON THE EXAMPLE OF SÜVAHAVVA LOODUSTALU 

 

SUMMARY 

 

The aim of this research was to identify and define the competitive advantages of the 

Estonian producers on the market and to identify the potential opportunities of competitive 

advantage formation and product positioning on the example of Süvahavva Loodustalu. The 

topic is relevant, because most of the producers of domestic teas are small businesses or 

family farms in rural areas who seek a job for their family. The topic is also backed by the 

fact that it is increasingly difficult for small businesses to keep up with their competitors. 

The production volume is lower than that of the big producers and the production unit costs 

are higher. It is more difficult for small domestic companies to remain competitive, because 

the scarce of money, skills as well as experience. 

In order to achieve the objective, the author dealt in the first part of the theoretical overview 

with general problems of small businesses, rural areas, the situation of family farms and the 

impact of the attractiveness of rural businesses. It follows that competitive advantages and 

the opportunities for positioning were described as strategic marketing. The second part of 

the The master theses also introduces the research methodology, phases and sample of the 

study to be carried out. The empirical chapter is based on the outcome of the study carried 

out by the author. The Research Agenda concentrates in particular on identifying and 

positioning the competitive advantages of the product. 

The author of the work carried out a personal interview with a board member of Süvahavva 

Loodustalu OÜ, in order to further examine the activities of a small business and the 

strengths of its products. In the interview, it was revealed - there is a lot of work before the 

product (herbal tea) could reach the consumer's shopping basket. Each activity takes time, 

and this work is mainly seasonal. The plants harvested in the summer must be divided into 

annual sales. It was established that the strengths of the product were quality, good price, the 

plant variety and the packaging. Due to the popularity of the company its products are often 

sold out before the next season. In the form of major marketing activities, the entity plans to 

organise direct sales from the farm, together with the opportunity of visiting the farm.  
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In addition, the author carried out the questioning of the other domestic producers. With 

regard to the analysis of the domestic product there are four surveys. It was found out that 

producers of domestic herbs have rather long tradition of family business they inherited their 

knowledge, skills and traditions from their parents. The competitive advantage is supposed 

to be in quality, dried plants and good taste. The appearance of the packaging is also 

important for the producers themselves. As a competitive advantage also the treatment of 

herbs and the technology of drying is considered. It was also clear from the response of the 

producers that they don’t deal with strategic marketing. 

For developing marketing strategies, it is also important to know consumers' buying 

preferences and attitudes to products, so the author carried out a consumer survey involving 

494 people. According to the profile of respondents, the main target group prefers 

ecologically clean organic products and healthy products. It is a woman aged between 31-

59, who is an employed person. Living in a family of one, two or four members, her income 

is estimated at EUR 501-1500 per family member, and she lives in a large city of Estonia or 

is a resident in Finland.  

In the consumer survey, the main aspects that are relevant to the consumer while making the 

purchase decision are, rather important and very important, and these are similar with the 

opinion of the producers. These include health, quality, taste, organic character of the 

product, Estonian raw materials and eco-labels for product packaging. The manufacturers 

themselves consider important own products, the handwork, the quality of the plant, the 

packaging and the known trade mark. The availability of a good product is important for 

consumers also, aside with favourable price, and knowledge of where the plants had come 

from. The packaging, a certain manufacturer's brand and advertising do not have a significant 

contribution to the buying decision. It was also found that the consumer is not very loyal to 

a particular producer or brand. Many of the consumers are looking for new exciting flavours 

and want a change.  

In the last chapter of the thesis the author defined the nature of the activity and the 

possibilities of positioning. The first feature to suggest is the target group on the basis of a 

consumer survey. Secondly, the job is to provide the positioning specifics – personalisation 

is very important. To invite people to familiarise themselves with the farms and to let people 

know that this is an open and friendly venture. Thirdly, placing on the market of a company 
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through a strong message containing arguments to the consumer is characterized by the 

domestic herbs. The fourth proposal would be positioning from the location of the sale, 

focusing mainly on cooperation in the external market. In Finland, there is one possible 

position - there are people who want to consume domestic (Estonian) products while living 

outside of Estonia.  

The proposals for positioning elaborated in this master’s thesis are also intended or can be 

further developed by other small rural businesses and family farms, who are interested in 

finding opportunities for positioning their products. 

The common interest of all of us should be the preservation and diversification of life and 

entrepreneurship in the rural areas of Estonia. We can contribute to this by making informed 

choices in the shop and consuming the organic production of small domestic producers. 
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Lisa 1. Personaalse intervjuu küsimustik 

Intervjuu küsimused on koostatud Süvahavva Loodustalu OÜ juhatuse liikmele Kai 

Pettaile. Intervjuus on kokku 21 küsimust, mis on koostatud eesmärgiga tutvuda 

lähemalt ettevõtte, turundustegevuste ning tulevikuplaanidega.  

 

1. Palun tutvustage lähemalt ettevõtet: millal asutatud, kus asub, kui palju 

töötajaid? 

2. Kas olete ettevõtte asutamiseks või tegevuse laiendamiseks kaasanud toetusi? 

3. Miks hakkasite tegelema just teetaimedega/ maitsetaimedega? Palun põhjendage 

4. Missuguseid teetaimi ja maitsetaimi kasvatate? Palun kirjeldage sortimenti 

5. Missugune on taimedega tehtav töö alates maa harimisest lõpetades tootega tarbija 

ostukorvis? Palun kirjeldage erinevaid tööetappe. 

6. Palun nimetage kõik Teie ettevõtte toodete edasimüüjad ja koostööpartnerid? Kas 

müüte oma toodet ka apteegis? Kohvikutes? Kus veel? 

7. Missuguseid tooteid ostetakse kõige paremini ja kus on müügid koguseliselt kõige 

suuremad? Mis arvate, miks just nendes kohtades on müük suurim? 

8. Palun kirjeldage taimetee omadusi/tunnuseid. Millest kujuneb taimetee omaduste 

kompleks ja millised elemendid võivad saada konkurentsieelisteks? 

9. Kes on Teie kodumaise toote peamised konkurendid? Palun nimetage ettevõtted 

10. Mida peate ise oma ettevõtte ja toote tugevusteks konkurentide ees? 

11. Mida peate oma toote nõrgaks küljeks konkurentide ees? Kuidas seda muuta? 

12. Missuguseid turundustegevusi olete teinud? Palun kirjeldage 

13. Kas olete mõelnud ettevõtte tegevuse laiendamisele (uued tegevusalad või uued 

koostööpartnerid)? 

 

Intervjuu küsimused, mis on seotud toote ja turundustegevustega. 

1. Kes on teie toote sihtklient ja miks? Palun põhjendage 

2. Miks peaks tarbija ostma just Teie ettevõtte toodet müügikohas teiste 

taimeteede seast?
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3. Kuidas oleks võimalik parandada oma positsiooni konkurentide seas? Palun 

pakkuge võimalusi. 

4. Missuguste tegevustega olete püüdnud eristuda konkurentidest, et jõuda 

rohkem tarbijateni? Palun kirjeldage 

5. Kuidas võiks positsioneerimine aidata teil paremini oma toodet müüa ja turustada 

(tarbijate arvamus ja suhtumine teie tootesse võrreldes konkurentidega)? 

6. Missuguseid suhtluskanaleid kasutate praegu koostööpartnerite ja tarbijateni 

jõudmiseks ja kuidas tarbijad ise peamiselt teie tooteni jõuavad? (Ettevõtte 

kodulehekülg internetis, ettevõtte Facebook lehekülg, otsene suhtlus laatadel, 

telefoni teel internetimüük, e-maili teel turundus, tullakse talusse külla vms?) 

7. Missuguseid turundustegevusi oleks Teie arvates vaja tulevikus teha, et 

saavutada paremaid müüke ning eristuda konkurentidest? Teie arvamus. 

8. Mida peate ise oma ettevõtte toote kõige unikaalsemaks ja eristuvamaks 

müügiargumendiks teiste seas, kui ka kõik teised on mahetootjad, kodumaised 

peretalud ja kasvatavad ka teetaimed ise?  

Kas Süvahavva nime müstifitseerimisele pole mõelnud oma tegevust 

positsioneerida ja kas Süvahavva nime taga on ka mingi lugu või ajalooline 

taust olemas? Kui on, siis palun kirjelda seda lugu lühidalt. 
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Lisa 2. Ankeetküsimustik kodumaistele teetaime tootjatele 

 

Lugupeetud uuringus osaleja! 

Minu nimi on Kersti Virro ja olen Eesti Maaülikooli ökonoomika ja ettevõtluse eriala 

magistrant. Koostan magistritööd kodumaiste taimeteede konkurentsieeliste ja 

positsioneerimise teemal. Küsitluse eesmärgiks on tutvuda lähemalt väikeste kodumaiste 

taimeteede tootjatega ja uurida, mis on kodumaise taimetee tootja peamised 

turundustegevused.  

Küsimustik koosneb kümnest küsimusest. Küsimustiku analüüsimisel saadud tulemusi 

kajastatakse ainult käesolevas magistritöös. Küsimustikule vastamiseks kulub Teil 

maksimaalselt 30 minutit. 

Täiendavate küsimuste korral olen kättesaadav e-maili teel: kersti.virro@student.emu.ee. 

Küsitlusele saab vastata ajavahemikul 11.04.2017- 16.04.2017 

Suur aitäh kõigile vastajatele! 

Vastaja nimi ja ametikoht ettevõttes 

1. Palun tutvustage lähemalt ettevõtet: Ettevõtte nimi, millal asutatud, kus asub, kui 

palju töötajaid?  

2. Miks hakkasite tegelema just teetaimedega/ maitsetaimedega? Palun põhjendage  

3. Kes on Teie kodumaise toote peamised konkurendid? Palun nimetage ettevõtted  

4. Mida peate oma ettevõtte toote konkurentsieelisteks?  

5. Mida peate oma toote nõrgaks küljeks konkurentide ees? Kuidas seda saaks muuta?  

6. Kes on teie toote sihtklient ja miks? Palun põhjendage.  

7. Missuguseid turundustegevusi olete teinud? Palun kirjeldage.  

8. Missuguste tegevustega olete püüdnud eristuda konkurentidest?  

9. Kuidas võiks toote positsioneerimine aidata teil paremini oma toodet müüa ja 

turustada (tarbijate arvamus ja suhtumine teie tootesse võrreldes konkurentidega)?  

10. Missuguseid suhtluskanaleid kasutate peamiselt koostööpartnerite ja tarbijateni 

jõudmiseks ja kuidas tarbijad ise teie tooteni jõuavad? (Ettevõtte kodulehekülg internetis, 

ettevõtte Facebook lehekülg, otsene suhtlus laatadel, telefoni teel internetimüük, e-maili teel 

turundus, tullakse talusse külla vms?).  

mailto:kersti.virro@student.emu.ee
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Lisa 3. Ankeetküsimustik tarbijatele 

 

Lugupeetud uuringus osaleja! 

Minu nimi on Kersti Virro ja olen Eesti Maaülikooli ökonoomika ja ettevõtluse eriala 

magistrant. Koostan magistritööd kodumaiste taimeteede konkurentsieeliste ja 

positsioneerimise teemal. Küsitluse eesmärgiks on uurida, mis on taimetee (teetaimede) 

juures tarbija jaoks oluline ning mille alusel tehakse ostuotsus.  

Küsimustik koosneb küsimustest, mis põhinevad peamiselt Teie eelistustel ja hinnangutel 

ning lisaks statistiliste andmete küsimustik. Küsitlus on anonüümne ning küsimustiku 

analüüsimisel saadud tulemusi kajastatakse ainult magistritöös üldistatud kujul.  

Küsimustikule vastamiseks kulub Teil maksimaalselt 15 minutit ja vastata saab 

ajavahemikul 27.04.2017- 30.04.2017 

Täiendavate küsimuste korral olen kättesaadav e-maili teel: kersti.virro@student.emu.ee 

Suur aitäh kõigile vastajatele! 

 

* Kohustuslik 

1. Palun valige ÜKS peamine ostukoht, kust ostate või tahaksite osta Eestimaiseid 

taimeteesid (teetaimi)? * 

o Öko- või loodustoodete poest 

o Apteegist 

o Väikestest toidukauplustest (vähem kui 3 kassat) 

o Suurtest toidukauplustest (3 või enam kassat) 

o Otse talust, kus kasvatatakse teetaimi 

o e-poest internetist 

o Muu: 

 

2. Mis on Teie jaoks taimetee ostuotsuse tegemisel kõige olulisem? Palun valige 3 Teie 

jaoks kõige olulisemat põhjust. * 

o Maitseelamus/ kindel ootuspärane maitse 

o Tervislikkus 

o Bränd/konkreetne tootja 

o Mahetoode 

o Soodne hind 

o Pakendi välimus 

o Kodumaine tooraine 

o Kindel kvaliteet 

 

 



 

80 

 

 

 

Lisa 3. järg 

 

 

o Ökomärgistus pakendil 

o Müügikoht kodule lähedal 

o E-poest koju tellimise võimalus 

o Pikk säilivusaeg 

o Võimalus osta teetaimi otse tootja talust 

o Reklaami mõju 

o Muu: 

 

3. Palun valige antud nimekirjast ÜKS teie jaoks kõige tuttavam/ lemmikum Eestimaine 

taimetee tootja. * 

o Kubja Ürditalu 

o Süvahavva Loodustalu 

o Karepa Ravimtaimed/ Norman Ravimtaimed 

o Ööbiku Ürditalu 

o Põhjala Teetalu 

o Energia Talu 

o Tammejuure Mahetalu 

o Especha Teed 

o MK Loodusravi 

o Muu: 

 

4. Palun nimetage taimetee tootja või teebränd, kelle tooteid ostate ja tarbite hea meelega 

(nii kodumaised kui importteed). Miks olete ostnud just selle tootja taimeteesid? 

Teie vastus……………………………………………………………………………… 

 

Kuidas mõjutavad Teie ostuotsust järgmised tegurid? 

Palun hinnake viie punkti skaalal järgmisi taimetee omadusi või tegureid. 1 tähendab, et 

see omadus ei ole ostuotsuse tegemisel Teie jaoks üldse oluline ja 5 tähendab, et antud 

omadus mõjutab oluliselt Teie ostuotsust. 

MAITSE * 

o 1 ei ole üldse oluline 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 väga oluline 
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MAHETOODE * 

o 1 ei ole üldse oluline 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 väga oluline 

 

KONKREETSE TEETOOTJA TOODE * 

o 1 ei ole üldse oluline 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 väga oluline 

 

HINNATASE * 

o 1 ei ole üldse oluline 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 väga oluline 

 

EESTIMAINE TOORAINE * 

o 1 ei ole üldse oluline 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 väga oluline 

 

PAKENDI VÄLIMUS * 

o 1 ei ole üldse oluline 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 väga oluline 

 

 

 

 

 



 

82 

 

 

 

Lisa 3. järg 

 

ÖKOMÄRGISTUS PAKENDIL * 

o 1 ei ole üldse oluline 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 väga oluline 

 

 

REKLAAM * 

o 1 ei ole üldse oluline 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 väga oluline 

 

Järgnevalt palun vastake mõnele küsimusele Teie enda kohta: 

Teie sugu * 

o Naine 

o Mees 

 

Teie vanus * 

o Kuni 20 aastat 

o 21 - 30 aastat 

o 31 - 45 aastat 

o 46 - 59 aastat 

o 60 + aastat 

 

Te olete hetkel... * 

o palgatöötja 

o ettevõtja 

o õpilane/ üliõpilane 

o kodune/ pensionär 

 

Pere suurus * 

o kuni 2 liiget 

o 3 liiget 

o 4 liiget 

o 5 ja enam liiget 
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Elukoht * 

o Tallinn 

o Harjumaa/ Põhja-Eesti 

o Tartu 

o Lõuna-Eesti/ Kagu-Eesti 

o Saared/ Lääne-Eesti/ Edela-Eesti 

o Kesk-Eesti 

o Välismaa/ Soome 

 

 

Netosissetulek ühe pereliikme kohta kuus (eurodes) 

o kuni 500 eurot 

o 501 - 1500 eurot 

o 1501 - 3000 eurot 

o üle 3000 euro 

  



  

 

 

 

Lisa 4. Viie ettevõtte vastuste lühikokkuvõte 

  EV1 EV2 EV3 EV4 EV5 

Tegevusala valiku 

põhjendus 

kerge transportida ja toodete 

pikk realiseerimisaeg 

huvi ja maal töökohtade 

puudus 

riigitööd enam ei tahtnud, 

maad oli, peretraditsioon perekonna traditsioon eelnev kogemus 

Peamised 

konkurendid teised maheettevõtted 

teised kodumaised 

teetootjad Eesti teetootjad 

eestimaised taimetee 

müüjad, ka Läti ja Leedu 

tootjad 

suurfirmade Private 

Label- tooted 

Toote tugevused  

kvaliteet, ilusad teetaimed, 

meeldiv pakend 

Eestimaised 

mahetaimed 

mahetooted, piirkond väga 

puhas, hea kvaliteediga 

kuivatus, naturaalne 

pakend 

kodumaine, ökoloogiline, 

kõrge kvaliteediga 

tuntud kaubamärk, hästi 

silma paistev pakend, 

kvaliteet. 

Toote nõrgad 

küljed toode saab otsa enne uut hooaega pakend pakend 

kõrgem hind võrreldes Läti 

ja Leedu toodetega väike tootmismaht 

Toote sihtklient ökoinimesed, lastega pered Eesti inimene 

ökotoodete tarbijad, kes 

viitsivad teed keeta apteegi külastaja 

pensioniikka jõudnud 

inimesed ja osa 

keskkonnateadlikumaid 

noori.  

Varasemad 

turundustegevused 

koduleht, FB-s leht, trükised, 

reklaam kataloogides/internetis, 

talu külastajad 

Eesti toidutee, 

maaturism,facebook, 

laadad, messid laadad, müügid 

online reklaam, 

printmeedias reklaam, 

kampaaniad partneritega, 

koduleht, Facebook  

loobunud paberkandjal 

reklaamist 

Konkurentidest 

eristumine 

mahe, kvaliteetne, teedes ei 

kasutata taime varsi 

Käsitöö, mahe, ilusa 

värvusega taimed 

terved lehed, ürdid ei ole 

liiga pudiks tehtud 

kõikide tegevustega 

püüame erineda traditsioonilisus 

Toote 

positsioneerimise 

mõju  

tarbija arvamus on oluline, annab 

tõuke muudatusteks 

massiga ei saa müüa 

kaubanduskettides mõjuks hästi 

fokuseerimine sihtrühmale 

ja parandab reklaami 

võimalusi 

tarbijaga suhtlemine 

telefoni teel või kodulehe 

kaudu 

Peamised 

suhtluskanalid 

koduleht, FB-leht, 

internetikataloogid, laadad, talu, 

sponsoreerimine 

koduleht,Facebook, 

artiklid ajakirjanduses, 

laadad, messid 

tutvused, internet, kui 

viiakse kokku tootja ja 

kaupmees 

B2B müük, kohtumised, 

kõned 

meili teel suhtlus, 

koduleht, talu külastus 
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Chado teekauplus. Väga meelepärane teevalik ja professionaalne klienditeenindus. 

Clipper - lai valik ja maitsvad taimeteed (nt vaarikalehetee); Kubja ürditalu -raviotstarbel, 

MK loodusravi - väga hea pärnaõietee; Teekanne - hea maitsega/ raviks (nt ingveri-sidruni-

sidrunheinatee)   

Dilmah  -sõbranna soovitas . aga tegelikult soovin proovida uusi ja erineva maitsega teesid 

Dr Gorbunova teesegud, sest need on tervist toetavad segud 

Elujõud OÜ- hea hind, suur valik ja saadaval enamikes apteekides 

Enamasti korjan ja/või kasvatan oma teetaimed ise 

Energia Talu teed ostsin viimane kord seetõttu Öko kauplusest kuna uuel tootel oli 

kampaania hind. Energia Talu tooted, ema soovitusel. Hea maitse. Mahetoode. Olen ise seal 

talus käinud. Minu lapsepõlve kodu lähedal asuv talu ning seetõttu usaldan kvaliteeti.  

Energia talu teedest saan valga linnas ainult konsumist seda ühes valikus. Kiidan mõlemaid, 

eriti ööbikutalu varianti 

Energia talu või Põhjala Teetalu, kindel kvaliteet 

Eriti ei ostagi. Kasvatan, korjan loodusest ja kuivatan ise 

Estvita, tundus huvitav ja hetkel vajalik toime 

Etno (Leedu) - mitte tavapärased taimede kooslused tees. 

Greenfield roheline tee, Põhjala Teetalu marjateed. Maitsev ja tervislik. 

Greenfield, Tessa (viimase aja leid, must ja roheline maitsestatud tee on super). 

Herba  - hea valik taimeteesid, Kubja Ürditalu, Põhjala Teetalu - head kodumaised teed. 

herba - odav pakitee (st mugav teha) 
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Herba - tugevad maitsed, tundub naturaalne, soodne hind 

Herba- kui apteeki ei satu, siis saab Herba taimeteed toidupoe teeletist. Muidu ostan ikka 

Kubja Ürditalu teesid ja apteegist 

HERBA toodetest maitsevad paar konkreetset teed 

Herba tooted, sest on soodsa hinnaga ja saab ise maitseid vajadusel kombineerida. Meeldib 

vaheldus ja lapsed samuti valivad (kummel, kibuvits, fenkol, piparmünt) 

Herba, need on odavad. 

Herba, sest see kõige odavam. Liptoni ja Greenfieldi taimeteesid olen ostnud, et erinevaid 

maitseid proovida. Tavapoes saadav lihtsalt. Mõned taimed on ka oma aiast saadaval. 

Herba-poest alati kättesaadav ja soodsa hinnaga. 

Hetkel on vahest kasutusel VADI ravimtaimed, liht-naistepuna ürt. Olen seda ostnud kuna 

on soodne ja apteeker soovitas.  

HYLEYS- roheline suureleheline purutee väga hea kvaliteediga 

Karepa Ravimtaimed - kodulehel on põhjalik taimede tutvustus ja kasutamine erinevate 

haiguste raviks. Hea maitse. Usun, et need on looduspuhtad. Karepa, sest olen sealt saanud 

huvitavaid segusid erinevate tervisehädade puhuks Karepa. Kindlad tooted on kogu aeg 

olemas. 

Kodus kasvatatud kummel, naistepuna, meliss ja tüümian. Ostan seemned ja külvan-

kasvatan-korjan talveks valmis." 

Kollased pakendid apteekides - on vaja olnud ja ei ole spetspoodi viitsinud otsida. Pole 

ausalt mõelnudki, et Eestis kasvatatav taimetee võiks mittemahe olla. Teisalt, tean, et mahe 

või öko ei pruugi nagunii see olla, seega pole mõtet end selle pärast muretsemisega vaevata. 

Siiski eelistan kodumaist, tundub puhtam. 

Kollases pappkarbikeses erinevad taimeteede segud...Energia Talu äkki nimes pole kindel. 

Ostnud olen, sest on saadaval ka suures toidupoes, ei pea eraldi minema teed ostma kuskile. 
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Korjan omale köik taimeteed enamasti ise oma maakodu metsast ja aasadelt, mönda olen 

ostnud ka Kubja ürditalu oma, kui vajadus tekkind, kindel et see aitab. 

Kubija Ürditalu, apteegis saadaval, kuna neil on suur valik taimeteesid, ravi eesmärgil, 

peamiselt külmetushaiguste korral. Kindel kaup. Pole pettunud. Kubja - tunnen tootjaid ja 

tean toote kvaliteeti. Kubja apteegis saadaval  

Kubja Ürditalu - teatud drooge ostan (n. salveid), selliseid mida ma oma kodukoha aasadelt 

ja metsadest ei leia. Muidu kasvatan, korjan ja kuivatan ise. 

Kubja Ürditalu . Apteegis alati saadaval. 

Kubja Ürditalu Hea kättesaadavus ja mõistlik hind 

Kubja Ürditalu ja Energia Talu tooteid ostan kuna tooteid on paljudes kohtades müügil ja 

pole pettunud siiani. 

Kubja ürditalu ja Energia talu, kuna eestimaised ja lihtsalt leitavad 

Kubja ürditalu ja Karepa Ravimtaimed- pikaajalise traditsiooniga ja teada tooted 

Kubja ürditalu ja kindel kvaliteet 

kubja ürditalu ja südame apteeki enda teed. Neid on palju ja hea kättesaadavus. 

Kubja Ürditalu tee. Tarvitan taimeteed raviteena ja ostan seda apteegist. Kui on 

terviseprobleemid tuleb apteeki ju minna niikuinii.  

Kubja Ürditalu teed on vastanud alati ootustele. 

Kubja Ürditalu teed. Kuna kodus on ""Kubja Ürditalu ravimtaimed"" raamat, siis seal on 

kirjutatud ja kirjeldatud taimede kasvatust. Usun, et on kvaliteetne toode. 

Kubja Ürditalu teesid ostan juba ammusest ajast ja olen nendega rahul 

Kubja Ürditalu, BI VITA, Greenfield- sobilikud taimeteed tootvad firmad, mis pakuvad  

aromaatseid ja maitsvaid ja tervislikke teesorte. On palju valikuid ravimteesid. 
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Kubja Ürditalu, harjumusest ja usaldus, hea kvaliteet, lai sortiment, kuna hea looduslik ja 

ökolik, kuna on apteegis saadaval, kõige laiem valik, kättesaadav apteekides, suures 

poeketis, jääb silma, neil mu lemmikud maitsed koos, neil on suur valik ja on apteegis silma 

jäänud. 

Kubja Ürditalu, puhas ja kodumaine! Kubja ürditalu, sest on lihtsasti arusaadav info 

pakendil ja hea kättesaadavus 

Kubja Ürditalu, tuntud kvaliteet, kaua turul olnud. 

Kubja ürditalu. Apteekides on lai valik, hind ka enam-vähem okei. 

Kubja ürditalu. Hind ja kvaliteet heas suhtes. 

Kubja Ürditalu. Kodumaine, mahe, paljude vaevuste jaoks oma teed. 

Kubja Ürditalu. Kuna sortiment on suur, kättesaadavus hea ning teed maitsvad. 

Kubja ürditalu. Kõige lihtsamalt kättesaadav, apteekides olemas 

Kubja ürditalu. Meeldivad maitsed ja segud. Aeg-ajalt käinud kohapeal kaupa pakkumas.  

Kubja Ürditalu. Oleme ostnud vajadusel näiteks külmetuste perioodil. Oleme ostnud kuna 

need on äratuntava pakendiga ja saadaval. Kindlasti on ka kvaliteetsemaid kuid kui on 

kiiresti vaja siis ei hakka internetis surfama ja otsima vaid ostame seda mis on kohe ostetav. 

Kubja ürditalu-harjumusest jäänud selle firma tooteid kasutama-hea hind ja kvaliteetne 

toode 

Kubja Yrditalu, vöibolla harjumus. Seda on apteegist saada, hästi kättesaadav. Head 

teesegud. 

Kubja, Põhjala, Südameapteek jt. Valin koostise järgi ja usaldusväärse tootja. Taimeteedel 

pean oluliseks ravitoimet ja igapäevateena need kõigil inimestele juua ei ole ohutu! 
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Kubja, Vadi ravimtaimed, apteekide omabränd - ostan kodulähedasest apteegist ravimtaimi 

vastavalt vajadusele (haigusele), brändi ei jälgi, võimalusel eelistan sellist pakki, kust on 

läbi näha, milline tee sees on. Vahel olen poes paki lahti teinud. Ei meeldi, kui taimed on 

pulbriks tehtud. 

Kubja ürdi talu — ta on üks minu jaoks teada vana ja ammune tootja. Suht suure 

sortimendiga. 

Kummelitee  

Kuna olen läbinud koolituse samas talus, siis tean, et kõik on alati ok. 

Kõige rohkem kasutan vanaema ja ema korjatud teid aga kodus on olemas ka liptoni teid 

Kõik mainitud tootjad on tuttavad, kuid meeldib Põhjala Teetalu tooteevalik enim. 

Nimetatud tootja toodang sobib ka sõpradega nautlemiseks, mitte ainult nohusena üksi 

diivaninurgas joomiseks. 

Kõik mida kaupluses pakutakse Lipton jne need on proovitud ja kindlad 

Lebensbaum, Yogi, sest olen neid müünud ja tean koostist ka on ökotoode, eestist Kubja 

Ürditalu 

Lihtne interneti vahendusel tellida. Teede valik on mitmekesine. 

LIPTON ja Põhjala Teetalu / Liptoni teed on väga heade maitsenüanssidega ja Põhjala teed 

on eriti hea maitsekvaliteedi ja värvusega. 

Lipton marjade segu. Lipton piparmünt- kõige tugevama maitsega ja hind tasukohane 

lipton, kindel kvaliteet. Lipton, kuna paistab kohe silma, on riiulis asetatud ettepoole. Kubja 

taimeteesid ostan apteegist, kuna muid seal pole. Lipton, kättesaadavus ja teada tuntud 

maitsed. Lipton, sest on tavalisest toidupoest saada. Lipton. Ainus roheline tee, mille maitset 

ma jumaldan. Liptoni püramiiditeed on hea maitsega (just metsamarja), Herba kummel 

aitab tihti silmad rähmast puhtaks. Tegelikult joome kõige rohkem kodus kasvatatud 

piparmünti. Liptoni taimeteed /kvaliteet ,maitse ja hind on tasakaalus 
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MK Loodusravi - müügil apteegis 

MK loodusravi - ostan vajadusel ja mida konkreetselt vajan. Enamuse kasvatan ise. 

MK Loodusravi, hea maitse ja kodumaine eelkõige 

Mulle on kingitud ja tarbin hea meelega Süvahavva taimeteesid. 

Olen ostnud ka vene tootjate taimeteesid . Kahjuks hetkel tootjate nimesid ei oska nimetada. 

Üks eesti tootjatest mis on meelde jäänud on Kubja ürditalu. Olen ka poest ostnud 

teesid.(lemmik on kummelitee). 

Olen ostnud Tammejuure Mahetalu tooteid, kuna mulle on need väga meeldinud , kindel asi  

Ostan alati kindlaid tooteid ja ei tee tegelikult vahet, millise tootja oma see on. Ostan 

raviteesid mis parasjagu saada on. 

Ostan meelsasti vene kloostriteed, Kubja ürditalu, Süvahavva talu 

Ostan peamiselt lahtiseid teesid, ostan teed, mitte tootjat. vahet pole kes seda siin eestis 

toodab. Ostan igasuguseid teesid ja segan ise neid omavahel kokku. 

Pahkla Camphilli küla, kuna läbi tuttava hea kättesaaadavus ning hea eesmärgiga - toetada 

selle kogukonna toimimist.  

Põhjala teetalu - huvitavad kombinatsioonid (maasikas/roheline tee näiteks) 

Põhjala teetalu- huvitav kooslus, ilus pakend, võrratu lõhn pakendit avades. 

Põhjala teetalu kuna ökopoes oli neil kõige ahvatlemate maitsetega teed  

Põhjala Teetalu omi. Sest need on eestimaise toorainega ja head. 

Põhjala teetalu, head mahedad teed  

Põhjala Teetalu, ilus värv, hea maitse, teevad koostööd SA Maarja Külaga 

Põhjala teetalu, looduspere ökopood, freezedry? 
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Põhjala Teetalu, sest üheksavägilast teised ei paku :) 

Põhjala Teetalu. Alati huvitavad maitsed  

Põhjala Teetalu. Originaalne, silmatorkav, pakend, huvitavad maitsed ja maitsekooslused. 

Laialt reklaamitud ( st. tavapoodides letis silma jäänud ja saadaval. 

Põhjala teetalu. Tee on värske maitsega. Kui poe teesi joon suhkru või meega siis sinna ei 

lisa midagi lisaks. Väga põnevad teesegud. 

Süvahavva Loodustalu-  mahetootja/mahetoode 

Süvahavva Loodustalu Külakostitee - kindel lemmik kodus ja külakostiks alati viin.  

Süvahavva loodustalu teed ostan hea meelega, sest olen käinud seal, tean kus taim kasvab.  

Süvahavva Loodustalu- tuttavad tootjad 

Süvahavva Loodustalu, Kubja ürditalu, Lipton- need tooted on kvaliteetsed, hea maitse, 

kasulik tervisele.  

Süvahavva Loodustalu, nende piparmünt on õige maitsega  

Süvahavva Loodustalu, see on kodukandi tootja. Ka Kubja Ürditalu teed. Meeldivad maitsed 

kokku pandud ja ka üksikult võimalik osta. Importteesid väga ei joo. 

Süvahavva Loodustalu, taimed puhtast loodusest, on kodulähedane. 

Süvahavva Loodustalu. Tuttav talu, mahetootja, maitsev tee, sõbralik teenindus.  

Süvahavva talu teed on väga head. Tootja on tuttav ja tean kust kohast taimed tulevad. 

Süvahavva, Põhjala, Sonnentor. Huvitavad maitsed. Süvahavva ja Sonnentor on mahetooted 

(Põhjala ei ole). 

Tamme Talu Ürdiaed - lahke pererahvas, kes näitab kõike, mida nad majapidamises teevad. 
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Tamme talu ürdiaed. Kodukandi tootja, kindel kvaliteet. Tamme talu ürdiaia teed, samuti 

Põhjala teetalu teed - tuttavate soovituste põhjal 

Tammejuure mahetalu-kanepitee ja erinevaid teesorte, Kubja yrditalu palju erienevaid teid. 

Palju käin ise korjamas kuivatamas: vôilill, raudrohi, roosiôied, teelehed, pärnaôied. 

Tervislikud ja aitavad grippi ja kurgu leevendada. 

Tarbin kõiki teid suurt vahet pole kas kodumaine või välismaine 

Tarbin põhiliselt enda korjatud taimi(piparmünt , meliss ,pärnaõie , kummel jne ) 

Teekanne ( väga omapärased teesegude valik, looduslik, väga hea maitse ja värv) 

Teekanne taimeteed ja Kubja Ürditalu teed, sest eelistan taimeteesid, mis ei sisalda kofeiini. 

Mõlema firma tooted on väidetavalt "puhtad" tooted. Teekanne, sest selliseid ei ole Eesti 

tootjal 

Teenauding Gourmet tea, maitse on imehea  

Tegelikul ei olegi tähelepanu pööranud, kes tootja on, peamine, et Eesti asi. 

Vipis, eestist apteegist (Kubja ürditalu)  kui maale ei pääse. Kui maale jõuan korjan kas ise 

või aitab sõbranna hädast välja.  

Välismaist ei tarbi . Kodu lähedalt  kogutud  (50 km raadiuses  ) on kõige kasulikumad 

organismile . Kogun ja kasvatan ise . Mulle bränd muljet ei avalda . 

Ööbiku ürditalu. Olen harjunud tema teedega. "Ööbikutalu teesid- kuna neid on saadaval 

valga linnas ainult ühest poest kus on palju valikuid. 

Üldjuhul korjan hoopis ise, kui ostan siis kas Kubja või Energia oma. Miks? Sest need jäävad 

kuidagi poes ette/silma. 

Yogi tea- idamaised vürtsid, Energia talu, Kubja ürditalu- eestimaine ja kerge osta (on 

lähimates müügikohtades). Yogi Tea-väga hea maitsega ja kvaliteetsed teed.  
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