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Tänapäeval on tarbijad teadlikumad, valivamad ning nõudlikumad, mistõttu on ettevõtetel 

oluline teada, mis mõjutab tarbija ostuotsuseid ja leida viis tarbijani jõudmiseks. Selleks, 

et tarbijani jõuda ja seeläbi mõjutada teda ostu sooritama, kasutatakse enamasti reklaame, 

mistõttu on käesoleva töö eesmärk välja selgitada AS Värska sanatooriumi sihtgrupi 

arusaamad antud ettevõtte reklaamidest. Töös kasutati kvalitatiivset uurimismeetodit ning 

andmete kogumiseks viidi läbi intervjuud viie sihtgrupist pärit inimesega. Analüüsides 

kasutati induktiivset meetodit ehk liiguti üksikult üldisele. Tulemustest selgus, et 

sihtgrupp ei suuda end reklaamiga samastada ning soovitatakse lisada reklaamidesse 

noorte inimeste pilte. Meeldivaks peeti lühikesi, konkreetseid ja silmatorkavaid reklaame, 

milledel peaksid olema tähelepanuäratavad pealkirjad. Toodi välja, et enamus reklaamide 

sisudest on põhjalikud ning detailsed, mistõttu loetaks neid siis, kui on olemas soov 

sanatooriumisse minna. Lisaks soovitati lisada reklaamidesse infot tegevuste kohta, mida 

on võimalik teha nii sanatooriumis kui ka selle ümbruses, sest vastanud peavad end 

aktiivseks. Tulemustest selgus veel, et sihtgrupp otsib tavaliselt infot toodete ja teenuste 

kohta internetist, mistõttu tuleks reklaami suunata ka rohkem veebikeskkonda. Töö 

tulemusi saab edaspidi kasutada uute reklaamide koostamisel ning info levitamise kanalite 

leidmiseks. Antud töö tulemused kirjeldavad 50.-60. eluaastaste inimeste arusaamasid 

ettevõtte reklaamidest, mistõttu soovitab autor tööd arendada ja kaasata edasistesse 

intervjuudesse sihtgrupi järgmise vanusegrupi inimesi, et täpsemalt teada saada sihtgrupi 

ootustest ja eelistustest. 
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Nowadays consumers are smarter, pickier and more demanding, which is why businesses 

need to know what influences consumers’ buying decisions and how to reach out to them. 

Advertisements are mostly used for this kind of aspects, which is why the objective of this 

study is to find out AS Värska Sanatorium’s target group’s understandings of the 

company’s advertisements. Qualitative research method was used to fulfill the objective. 

Data was collected via personal interviews with 5 persons from the target group. Inductive 

method was used in analysing data. This method means moving from individual to 

generic. Author found that the target group can’t relate to the advertisements and the group 

advises to add pictures of younger people. In addition to short and conspicuous 

advertisements, noticeable and shor headlines were considered likeable. The target group 

also brought up that the content is too long and detailed, which is why it only would be 

read if there was a desire to visit the sanatorium. As the group considered themselves 

active, it was suggested that the advertisements should include descriptions of different 

activities in the sanatorium. Target group collects information from the internet which is 

why there also should be more advertising in the digital space. This data can be used as a 

base when making new ads and a way of finding new channels for advertising. Since this 

research was based on 50-60 year olds, author suggests that this research should be 

developed further to find out what other age groups preferances are. 
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SISSEJUHATUS 

 

Tänapäeva maailmas oleme kõik tarbijad. Maksame elektri, vee, esemete, elamuste, 

turvalisuse ja kõige muu eest, mistõttu tarbijaks saab olla igaüks, kes ostab toodet või 

teenust. Inimesed siiski erinevad üksteisest mitmete tunnuste poolest – sissetulek, vanus, 

sugu, haridustase, elustiil. Kõik need tunnused mõjutavad ka tarbija ostuotsuseid. Tarbija on 

aja jooksul ka teadlikumaks muutunud. Ta on nõudlik, valiv, natuke etteaimamatu, haritud, 

uudishimulik jne. Oluliseks mõjuriks ostuprotsessis on ka emotsioonid. Tänapäeva tarbija ei 

ole ratsionaalne, mistõttu ei osta ta alati esmavajaduse, vaid ka isikliku lõbu pärast. Selleks, 

et ettevõte jõuaks tarbijani ning pakuks talle soovitud kogemust, peab olema kursis tarbija 

ostukäitumisega, ostuprotsessiga ja muude tarbijat mõjutavate teguritega.  

Tarbijani jõudmine on oluline mitmel tasandil. Esmalt on tarbijale endale oluline leida just 

temale sobiv toode või teenus, mis tema soovidega ühtiks ning teisalt on ettevõttele oluline 

leida kliente, sest kliendid on need, kes firmale tulu toovad. Selleks, et tarbijani info jõuaks, 

peab ettevõtte olema nähtav ning info kättesaadav. Lisaks peab ettevõte looma endast 

kuvandi, mis oleks kütkestav ning meelitaks sihtgruppi tooteid või teenuseid ostma. Kuvandi 

loomine on protsess ning see muutub ajas. Ka info levitamise võimalused muutuvad koos 

trendide ja tehnoloogia arenguga.. Tarbijani jõudmiseks, tema ostuvalikute mõjutamiseks ja 

veenmiseks kasutatakse tänapäeval enamasti reklaame, mistõttu on käesoleva töö eesmärk 

välja selgitada AS Värska sanatooriumi sihtgrupi arusaamad antud ettevõtte reklaamidest. 

Värska sanatoorium valiti seetõttu, et töö autor on pärit samast asukohast ning autor soovib 

anda oma panust kodukoha ettevõttesse.   

Teema on aktuaalne seetõttu, et inimestele on reklaami nägemine nii tavaline nähtus, et nad 

ei pruugi kõike tähele panna, mistõttu on oluliseks eristumine. Eristumine konkurentidest 

aitab tarbija tähelepanu luua ja anda võimaluse luua kliendisuhe. Head suhted loovad kliendi 

lojaalsuse toote või brändi suhtes, mis on ettevõtte üheks eesmärgiks. Selleks, et luua häid 

suhteid, tuleb jõuda sihtgrupini, sest nii on võimalik tarbijat mõjutada toodet või teenust 

ostma. Kui ettevõte teab, mida sihtgrupp tahab, eelistab ja ootab, siis on tal lihtsam luua 

reklaame ning mõju on suurem. Käesolev töö on uudne, sest varem ei ole AS Värska 

sanatoorium küsitlenud sihtgruppi eesmärgiga saada tagasisidet ettevõtte reklaamidest. 
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Selleks, et täita töö eesmärki, püstitati uurimisülesanded: 

1. Anda ülevaade ostukäitumisest, brändi ja hinna tajumisest, reklaamist ning sellega 

kaasnevatest aspektidest.  

2. Läbi viia uuring ning analüüsida tulemuste põhjal AS Värska sanatooriumi sihtgrupi 

arusaamasid ettevõtte reklaamidest. 

Lähtuvalt uurimisülesannetest koosneb töö kahest osast. Esimeses peatükis antakse ülevaade 

tarbija ostukäitumisest ning alapeatükkides brändi ja hinna tajumisest ning kirjeldatakse 

reklaami kasutamise viise, reklaami sisu ja kujundust. Töö teine osa põhineb uuringu 

tulemustel ja nende analüüsil. Selleks, et töö eesmärki täita, kasutati kvalitatiivset 

uurimismeetodit, sest Õunapuu (2014: 52-53) järgi saab selle meetodi kaudu täpseid 

kirjeldusi inimeste arvamusest. Andmete kogumiseks viidi läbi personaalsed intervjuud viie 

sihtgrupist pärit inimesega. Intervjuu tulemuste analüüsimiseks kasutati induktiivset 

meetodit, mis tähendab, et selgitati välja sarnased märksõnad ja teemad ning seejärel toimus 

edasine analüüs.  
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1.  TARBIJA OSTUKÄITUMINE 

 

1.1. Tarbija ostukäitumine ja informatsiooni otsimise meetodid 

 

Tarbija ostukäitumine on väga kompleksne, kuhu kuulub väga palju erinevaid aspekte. 

Tarbija ostukäitumise tundmine on ettevõttele vajalik, et aru saada järgmisest: miks tarbija 

ostab, kuna ta ostab, kui tihti ta ostab ja kuidas ta ostab, sest sellest sõltub firma 

tulemuslikkus. Ostukäitumine ei hõlma ainult ühte tarbijat, vaid ka erinevaid tarbijate 

gruppe. (Jisana 2014: 34) 

Kõige rohkem mõjutavad tarbija ostukäitumist kultuursed, sotsiaalsed, personaalsed ja 

psühholoogilised tegurid (Sealsamas: 35; Stavkova et al. 2008: 277). Kultuursed tegurid 

on välja kujunenud selles ühiskonnas, kus tarbija elab. Kultuur hõlmab uskumusi, 

traditsioone, mõtlemisviisi, kombeid, moraali ja teisi tegureid, mis mõjutavad tarbija 

elamisviisi ja ostukäitumist. Kõike eelnevat antakse edasi ühelt generatsioonilt teisele ning 

kuna generatsioonid muutuvad, siis muutuvad sellega koos ka tegurid. Lisaks on igas 

kultuuris olemas subkultuurid. Subkultuur on grupp inimesi, kellel on omakorda omad 

väärtused, traditsioonid ja kombed ning vahel isegi oma keel. (Khan 2006: 34-35, 38-39) 

Sotsiaalsed tegurid tulenevad ühiskonnast, kus tarbija elab ja toimetab. Enamasti on kõige 

suuremateks mõjutajateks tarbija perekond ja lähedasemad sõbrad. Lisaks lähedastele, 

mõjutab tarbija otsuseid ka muud sotsiaalsed grupid, näiteks töökollektiiv või huvialagrupp. 

Tarbija usaldab samas sotsiaalses grupis olevate inimeste arvamust, sest neil on palju ühiseid 

karakteristikuid. Tarbija ostuotsuseid mõjutab ka sotsiaalne klass. Madalamas klassis peab 

tarbija üldjuhul pidevalt töötama ja ei saa endale väga palju luksust lubada, kuid seevastu 

kõrgklassis olevad inimesed peavad luksuslikku eluviisi normaalseks. (Sealsamas: 50, 52-

53, 58) 

Kolmandaks grupiks on personaalsed tegurid, mida võib lugeda oluliseks grupiks, sest igal 

tarbijal on need tegurid unikaalsed (Stavkova et al. 2008: 277). Peamiselt mõjutavad 

ostukäitumist elustiil, majanduslik olukord, amet, vanus ja iseloom. Inimeste elustiili 

väljendavad asjad ja inimesed nende ümber, huvid ja arvamused. Tarbija näitab, mismoodi 
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tema ühiskonnas elab. Elustiile on erinevaid ning osalt on see tingitud ka inimeste 

majanduslikust olukorrast. Kui tarbijal on sissetulek kõrge, siis suudab ta rohkem osta ning 

vastupidi. Järgmine oluline mõjur ostukäitumisele on vanus, sest igas eluetapis on inimeste 

vajadused erinevad, mistõttu on ta ostumaneer ka teistsugune. Näiteks lapsepõlves on meie 

soovideks mänguasjad ning pensionärina on vajalik osta erinevaid ravimeid. (Jisana 2014: 

35-36). 

Psühholoogilisteks teguriteks on taju, motivatsioon, oskused ja teadmised, õppimine, 

uskumused ning suhtumine. Taju on see, kuidas me maailma tunnetame ja näeme. Igaüks 

meist näeb samasugust toodet või teenust erinevalt, mistõttu samade vajadustega inimesed 

ei pruugi alati osta sama toodet. Lisaks ei osta tarbijad alati toodet tema funktsionaalsuse, 

vaid selle tajutava väärtuse pärast. Motivatsioon on tingitud motiividest, mis tulenevad 

sisemisest tahtest oma vajadusi rahuldada. Motiive saab seostada Maslow püramiidiga 

(joonis 1), mille järgi rahuldab inimene oma vajadusi tähtsuse järjekorras. Tarbija oskused 

ja teadmised (positiivsed või negatiivsed) on seotud õppimisega ja mõjutavad tarbija 

käitumist, mistõttu tarbija käitumise muutmiseks teatud toote suhtes, tuleb anda talle 

informatsiooni. Läbi nende teadmiste ja oskuste kujunevad tarbijatel välja ka hoiakud. 

Hoiakud on väga olulised tegurid ostukäitumises, sest tarbija üldjuhul keeldub infost, mis on 

vastuolus tema seisukohtade või hoiakutega. Selleks, et info oleks hoiakutega kooskõlas, 

muudab tarbija enda jaoks infot. (Sealsamas: 36-37; Stavkova et al. 2008: 276-277) 
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Joonis 1. Maslow püramiid (Jisana 2014: 36) 

 

Tarbija käitub vastavalt erinevatele teguritele ja mõjuritele ning iga käitumismaneer on 

millegagi seotud, mistõttu on olemas ka ostukäitumise mudelid. Need mudelid ning 

ostukäitumine üleüldse on tihedalt seotud ostuotsustusprotsessiga. Tarbija ostuotsus tekib 

siis, kui ta on välja valinud alternatiivide seast enda jaoks sobivaima toote või teenuse. 

Alternatiivide võrdlemisel on igal tarbijal olemas omad kriteeriumid, millele toode või 

teenus peab vastama. Vajalik on see selleks, et tema vajadus saaks maksimaalselt rahuldatud. 

(Kumra 2007: 277)  

Kõige enam kasutatav ostukäitumise mudel on Engel-Kollat-Blackwelli (EKB) mudel 

(joonis 2), mis põhineb tarbija probleemi lahendamisel. Mudelis on viis põhilist tegevust – 

vajaduse tunnetamine, info otsimine, alternatiivide võrdlemine, valik, tulemus. Tarbija 

soovib mingile probleemile leida lahendust, mistõttu ta hakkab infot otsima. Info otsimisel 

on suureks mõjuks tarbija enda uskumused ja hoiakud teatud brändide või toodete suhtes 

(Jisana 2014: 39-40) 

Eneseteostusvajadus

Loovus, autentsus

Tunnustusvajadus

Enesekindlus, enesehinnang, 
saavutused

Armastus ja kuuluvuse 
vajadus

Sõbrad, pere

Turvalisuse vajadus

Füsioloogilised vajadused

Õhk, vesi, toit, uni
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Joonis 2. EKB lihtsustatud mudel (Jisana 2014: 39) 

 

Info otsimine võib olla nii pealiskaudne kui ka põhjalik. Otsimise põhjalikkus ja sellele 

kulutatud aeg oleneb sellest, kui oluline see toode tarbijale on. Esmatarbekauba ostmine on 

tavaliselt kiire ja ei nõua otsustamiseks palju aega, kuid uue auto ostmine on hoopiski pikem 

protsess. (Vihalem 2008: 77) 

Infot otsida on võimalik erinevatest kohtadest. Tänapäeva tehnoloogia võimaldab inimestel 

kiiresti ja põhjalikult otsida infot nii arvutist kui ka erinevatest nutiseadmetest. Info otsimisel 

on olulisteks mõjuriteks EKB mudeli järgi inimese enda hoiakud ja uskumused teatud 

brändide või toodete suhtes. Info otsimisel kasutatakse enamasti internetis olevat 

otsingumootorit Google. Google’e kaudu on võimalik jõuda toote või teenuse pakkuja 

koduleheni, lugeda blogisid inimeste kogemustest ja arvustustest, vaadata videosid jne. 

Infoallikaks võivad olla ka sõbrad ja tuttavad, kes oma kogemusi jagavad, kuid olenemata 

sellest võivad inimesed siiski lisainfot internetist juurde otsida  (Kotler 2002: 101, 119). 

Info otsimise allikad sõltuvad ka vanusest ja generatsioonist. Tänapäeval on 

generatsioonidele antud teatud tunnuste alusel nimed – baby boom, baby boomers,  X-

generatsioon, Y-generatsioon, Z-generatsioon. Nii Y kui ka Z generatsioonid on 

üldnimetusega millenniumi põlvkond ehk millenials. Kõige noorem generatsioon (Z) 

koosneb inimestest, kelle sünniaasta on vahemikus 1990-2000. Millenniumi põlvkond 

kasutab info otsimiseks peamiselt internetti, sest selle kaudu leiavad nad kõige paremini üles 

Vajaduse 
tunnetamine

Info otsimine

Alternatiivide 
võrdlemine

Valiku tegemine

Ostujärgne kogemus
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pilte, tekste või videosid ükskõik millise valdkonna kohta. Sellel generatsioonil on tänu 

arenenud tehnoloogiale võime leida kiiresti palju infot ja seda käsitseda vastavalt oma 

tahtele. Võime on tekkinud tänu sellele, et tänapäeva maailm on pidevas muutumises ning 

millenniumi põlvkond on sellega harjunud. (Tulgan 2016: 5-7,9)  

Baby boomers’i generatsiooni moodustavad inimesed, kelle sünniaasta on vahemikus 1946-

1964 (Tulgan 2016: 5). Ka nemad otsivad informatsiooni peamiselt internetist, sest nad 

käivad arenguga kaasas. Võib öelda, et selle ajastu inimesed oskavad kasutada tehnoloogiat 

paremini, kui me võiksime arvata. Baby boomers’id kasutavad internetis aktiivselt 

otsingumootoreid, Facebooki, e-maili, e-poodi, loevad artikleid ja blogisid ning vaatavad 

videosid. Kuna see vanusegrupp veedavab olulisel määral aega internetis, sobib neile 

mõeldud reklaame levitada veebikeskkonnas. (Tama-Rutigliano 2017: 1) 

Kui info on leitud, hakatakse info põhjal võrdlema alternatiive ning seejärel tehakse valik. 

Valiku tegemine sõltub samuti tarbija isiklikest omapäradest, näiteks tema eesmärgid, 

motiivid, elustiil. Lõplik otsus sõltub ka teatud normide järgimisest, mis mõjutavad tarbijat 

ja mis on kujunenud teiste isikute või gruppide (pere, sõbrad) mõjutusel. Lisaks mõjutab 

lõplikku otsust tarbija eeldatav tulemus toote suhtes. Pärast toote soetamist või teenuse 

kasutamist saab tarbija uue kogemuse, mis võib olla kas negatiivne või positiivne. (Jisana 

2014: 39-40) 

Järgmine etapp on ostujärgne faas, kus tarbija saab aru, kas tema taju või hoiak mingi toote 

või teenuse suhtes vastas tema ootustele või ei. Lisaks on ostujärgne faas sisendiks tema 

uutele hoiakutele, uskumustele ja suhtumisele, mistõttu on kliendi kogemusel oluline mõju 

tema järgnevatele ostudele. Kui tarbija oli rahul oma ostuga, siis ta suure tõenäosusega 

eelistab seda sama toodet või teenust ka järgmine kord. Need tarbijad, kelle kogemus oli 

ebameeldiv, võivad oma kogemusest rääkida teistele ning omakorda mõjutada oma tuttavate 

hoiakut selle toote või teenuse kohta, kuid sama kehtib ka positiivse kogemuse puhul, 

mistõttu peab ettevõte alati andma endast parima, et temast jääks hea mulje. (Kumra 2007: 

290-291)  
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1.2. Brändi taju 

 

Info otsimisel, tõlgendamisel ja alternatiivide hindamisel on väga suur osa brändi tajumisel. 

Eriti tänapäeval on ettevõtetel oluline omada lojaalseid kliente ja olla hea mainega bränd. 

Globaliseerumise tagajärjel on peaaegu, et kõigil võimalik vabalt saada infot kogu 

maailmast. Tehnoloogia kiire areng võimaldab tarbijatel otsida kiiresti ja detailselt infot, 

mistõttu igasugune infokild muudab tema hoiakuid, käitumist ja taju brändi suhtes. 

Tänapäeva tarbijad ootavad kvaliteetset toodet ja teenust ning tajuvad vähem toote erinevusi, 

mistõttu inimesed ei ole brändidele enam nii lojaalsed. Lisaks peavad kohalikud ettevõtted 

konkureerima välismaiste brändidega. (Kotler 2002: 14-15) 

Brändi saab mitmeti defineerida, kuid traditsiooniliselt on brändi eesmärk eristuda 

konkurentidest. Samuti esindab bränd ettevõtte väärtuseid, millega tarbija saab end 

samastada, kuid alati ta seda teha ei saa. Bränd koosneb ka tajutavatest väärtustest, mis 

loovad tarbijale ettekujutuse ettevõttest, tootest või teenusest. Selleks, et ettevõtte bränd 

oleks tugev ja jätkusuutlik, peab tegelema negatiivselt tajutavate teguritega, et muuta tarbija 

arvamust brändist.  (McDonald et al. 2001: 340-341, 345) 

Brändi loomisel lähtutakse sellest, mida ettevõte pakub, kas toodet või teenust. Brändi 

eesmärk on mõlemal juhul sama, aga teostus on siiski erinev. Tootekeskne bränd on 

keskendunud tootele, kuid teenusekeskset brändi saab üles ehitada nii tootena kui ka 

tervikliku identiteedina. Viimane sisaldab ettevõtte ideoloogiat, eesmärke ja väärtuseid, mis 

aitavad brändi eristada konkurentidest. Tootekeskne bränd loob enamasti tootele hea 

kuvandi läbi kirjelduste ja muude võtete. Sama saab teha ka teenusega. (Sealsamas: 336, 

339-340)  

Kuna ettevõtteid on tänapäeval palju ning konkurents on tihe, siis peavad firmad töötama 

selle nimel, et luua endast hea ja üheselt mõistetav maine (Kotler 2002: 3). Näiteks jäätist 

tootev ettevõtte bränd LaMuu propageerib mahetootmist ning Prisma poeketi slogan „Üks 

mure vähem“ annab edasi seda, et poest on võimalik leida kõike ning tarbija mure laheneb. 

Brändi valimisel lähtuvad inimesed mitmetest teguritest, kuid üldjuhul tunnevad tarbijad end 

enesekindlamalt selle brändi suhtes, mille taga on hea mainega ettevõte (McDonald et al. 

2001: 337). 



13 
 

Kui ettevõttel on hea maine ja tugev bränd, siis sellega kaasneb ka brändi lojaalsus. Lojaalsus 

võib tekkida erineval moel – eelnenud ja korduvate ostudega või brändi süstemaatilise 

eelistamisena. Kui inimene on eelnevate ostude puhul saanud hea kogemuse, siis ta võib 

edaspidi eelistada sama brändi. Süstemaatilise eelistamise puhul mõeldakse seda, et tarbijal 

on välja arenenud mingid hoiakud või arusaamad teatud brändi suhtes. Kogemused 

põhinevad tegutsemise tasemel, kuid suhtumine on emotsionaalsel tasemel. (Dahlgren 2011: 

8, 19-20) 

Olenemata sellest, millise reklaami ettevõte loob, on brändi mõju mõnele indiviidile tema 

eelsoodumuste tõttu suurem kui teistele. Soodumused tulenevad mitmetest teguritest, näiteks 

demograafilistest karakteristikutest või varasematest kogemustest teatud toote või brändiga 

(Anderson & Jolson 1980: 58). Teismeline, kelle kodus kasutatakse Apple’i tooteid, on 

suurema eelsoodumusega ostmaks Apple’i tooteid kui teised teismelised. Kõiki 

eelsoodumusi ettevõte ei tea, kuid sihtgrupi põhjalik tundma õppimine annab talle võimaluse 

nende avastamiseks.  

 

 

1.3. Hinnataju 

 

Kui inimene soovib mingit toodet või teenust osta, otsib ta eelnevalt infot. Info, mida 

otsitakse on väga varieeruv, kuid üheks olulisemaks peetakse toote hinnainfot. Hind on 

oluline, sest see esineb kõikides ostusituatsioonides ja see tähistab loobumise kulu. Iga 

inimene peab midagi loovutama või ohverdama, et ostu sooritada, üldjuhul on selleks raha. 

(Petrich 2017: 4; Lichtenstein et al. 1993: 234) 

On arusaam, et toote ostmiseks peab mingit hinda maksma. Kuna tarbija seostab hinda mitte 

ainult toote maksumusega, vaid ka väärtusega, siis seetõttu tajuvad ostjad hinda mitte 

objektiivselt, vaid subjektiivselt. Kui tarbija hakkab tooteid omavahel võrdlema ja hindama, 

siis on oluline tarbija taju, sest see, kuidas ostja tajub toote väärtust, kvaliteeti ja ohverdust, 

mõjutab tema ostuotsust. (Petrich 2017: 4-5) 

On olemas 7 hinna tajumise konstrukti (mõtteline konstruktsioon abivahendina keerukate 

nähtuste selgitamisel (EKSS 2009 s. v. konstrukt)), mis seletavad, kuidas tarbijad lähenevad 

ja reageerivad hinnale. Viis nendest – teadlikkus väärtusest (value consciousness), hinna 
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teadlikkus (price consciousness), vastuvõtlikkus kupongidele (coupon proneness), 

vastuvõtlikkus müügile (sale proneness), hinna asjatundlikkus (price mavenism) – on hinna 

tajumise seisukohalt negatiivsed. Ülejäänud kaks – hinna-kvaliteedi suhe (price-quality 

schema) ja prestiiži tundlikkus (prestige sensitivity) – on aga positiivsed. (Lichtenstein et al. 

1993: 235) 

Kuna Eestis kuponge ei kasutata, siis see aspekt jäetakse välja. Esimene on teadlikkus 

väärtusest, mis tähendab, et tarbija jaoks on oluline makstud raha eest saada vastavat 

kvaliteeti. Teiseks on teadlikkus hinnast, mis kirjeldab seda, kuidas tarbija hinda tunnetab. 

Tunnetusi on mitmeid, kuid näitena võib tuua selle, kuidas tarbija keskendub võimalikult 

madala hinna maksmisele. Tundlikkus müügi ja sealhulgas allahindluste suhtes, mõjub 

hinna tajumisele negatiivselt. Kui tootel on alla hinnatud ja seal kõrval on võrdluseks eelnev 

hind, siis tarbija tajub allahinnatud toodet väärtuslikuma, kuna ta saab vähema raha eest sama 

palju, mis ta oleks saanud esialgsemat hinda makstes. Seda tegevust nimetatakse ka 

võrdlevaks meetodiks. Hinna asjatundjad on nagu eksperdid, kes soovivad saada turul 

toimuvast infot ning seejärel edastavad nad selle teistele edasi. Hinna tundlikkus kerkib esile 

siis, kui tarbija tahab olla see ekspert, kes omab infot madalate hindade kohta. (Sealsamas: 

235) 

Järgmiseks rühmaks on positiivsed konstruktid. Siia alla kuulub hinna-kvaliteedi suhe, mis 

on huvitav fenomen. Tavaliselt, kui tarbijal on valida kaks samasugust toodet, siis ta eelistab 

odavamat, kuna rahast loobumise hind on väiksem, kuid mõnede toodete puhul on aga nii, 

et eelistatakse just kõrgema hinnaga tooteid, sest kõrgem hind tähendab tarbija jaoks paremat 

kvaliteeti. Hinna seostamine kõrgema kvaliteediga kehtib vastavalt toodetele ja 

situatsioonidele. Viimaseks on prestiiži tundlikkus, mis tähendab seda, et tarbija ostab 

teatud toodet seetõttu, et teised inimesed arvaksid temast hästi. Kui inimene ostab kõrge 

hinnaga toote, siis teised tajuvad teda rikkana. (Sealsamas: 236) 

Tarbija taju hinnast ning kvaliteedist on mitmete faktorite kombinatsioon. Joonisel 3 on välja 

toodud kvaliteedi tajumise protsess, mida mõjutavad nii tajutav hind, toote välised 

omadused, tarbija varasemad kogemused kui ka maine. Tajutav ehk subjektiivne hind saab 

alguse objektiivsest hinnast ning maine kui tervik koosneb brändi nimest, reklaamimise 

tasemest ning suusõnalisest infost. Kogutud infot tõlgendatakse ning tarbijal kujuneb taju 

toote kvaliteedi suhtes. (Aoki 1994) 
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Joonis 3. Tarbija taju kvaliteedist (Aoki 1994) 

Kui aga tarbijal puudub toote kohta hinnainfo, siis ta kasutab toote hindamiseks ja valiku 

tegemiseks oma varasemaid teadmisi. Teadmised võivad tulla näiteks varasemalt sarnase 

toote ostmisest või mingit muud moodi. Üldjuhul on aga tarbijad tänapäeval hinnatundlikud, 

kuid intelligentsed infootsijad, mistõttu nad kasutavad oma otsimisoskust ära, et leida 

vajalikku infot ning valida endale sobivaim toode või teenus. See omadus aitab tarbijal olla 

iseseisev ja vähem mõjutatav. (Petrich 2017: 5; Kotler 2002: 14-15). 

 

 

1.4. Reklaami kasutamine, selle sisu ja kujundus 

 

Selleks, et ettevõtte poolt pakutavate teenuste või toodete info jõuaks tarbijani, kasutatakse 

erinevaid meetodeid. Peamiseks meetodiks on reklaam, mis on Kotleri (2002: 281) järgi 

ükskõik milline makstud mitteisikuline esitluse vorm, mille kaudu saab propageerida 

ideesid, tooteid või teenuseid. Reklaamiga saab oma sihtgrupile edasi anda soovitavat 
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sõnumit. Reklaami sõnum ei pruugi alati olla tarbija ajendiks ostu sooritamiseks, kuid sellel 

on siiski oma mõju.  

Mõju on seetõttu, et inimesel tekib reklaame vaadates emotsionaalne reaktsioon ning just 

sisemised tegurid mõjutavad tarbija ostukäitumist. Reklaami võib pidada isegi kohati 

olulisemaks kui toodet ise, sest kõik ostud on üldjuhul emotsionaalsed, mistõttu peavad 

reklaami sisu loojal olema väga head kirjutamisoskused, teadmised turundusest, strateegilist 

mõtlemist ja loovust (Ahmed & Ashfaq 2013: 2-3; Roetzer 2012: 46). 

Tänapäeval on välja kujunenud erinevaid viise, kuidas ja mille alusel reklaame koostada. 

Üheks võimaluseks on lähtuda sisuturundusest, mille eesmärgiks on pakkuda lugejale 

huvitavat sisu. Sisu loomisel tuleb lähtuda mitmetest aspektidest, kuid enne sisu loomist 

peab kindlasti paigas olema ka brändi sõnum, visioon ja väärtused. Sisu loomise aluseks on 

lisaks eelnimetatud teguritele ka sihtgrupi profiil. Reklaam peab näitama tarbijale, kuidas 

aitab ettevõte tema vajadusi rahuldada või probleeme lahendada. Reklaam võib anda 

tarbijale ka uusi teadmisi või enesekindlust ostuotsusel. (Roetzer 2012: 111-113) 

Lisaks tuleb meeles pidada sisu loomisel seda, et see ei oleks sihtgrupi jaoks liiga keeruline, 

sest kui reklaam sisaldab liiga palju tehnilisi või tundmatuid sõnu, võib sõnum kaotsi minna. 

Teksti sõnastus peaks olema seotud sihtgrupi keeleliste oskustega, sest siis on lugejal lihtsam 

teksti mõista ning huvi püsib kauem. Kui tõesti luuakse väga tehnilise või keeruka sisuga 

tekst, siis on eelistavamaks reklaami avaldamise kohaks trükimeedia. Tarbija võime 

töödelda infot ja hinnata toote omadusi tuleneb suuresti sõnumi vormingust ja selle 

keerukusest. (Anderson & Jolson 1980: 57-58) 

On erinevaid viise, kuidas lugejale huvitavat sisu luua ja seda edasi anda. Üheks võimaluseks 

on arvamusliidrite kasutamine. Üldsuses tuntud inimesed – muusikud, ettevõtjad, arstid – on 

enamasti inimeste poolt usaldusväärsed ja nende arvamus läheb üldjuhul inimestele korda. 

Konkreetse arvamusliidri valik sõltub sihtgrupist ja sellest, millist sõnumit soovitakse 

tarbijale edastada. Näiteks kui meditsiinilises reklaamis on arst, siis usaldusväärsus reklaami 

osas tõuseb, kuid kui kasutatakse mõnda muusikut või kirjanikku, siis mõju poleks sama. 

Arvamusliidrite kasutamine ei tõmba ainult tarbija tähelepanu, vaid ka aitab tõsta nii 

reklaami kui ka brändi usaldusväärsust. (Kotler 2002: 3, 275)  

Sõnumi mõju sõltub ka sellest, kuidas seda öeldakse (Sealsmas: 582). Reklaami koostajad 

peavad mõtlema, kuidas reklaami sisu sõnastada. Üheks võimaluseks on message framing 
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ehk otsetõlkes sõnumi kujundamine, mis tähendab Pervan & Vocino (2008: 634-635) järgi 

ühe tähenduslikult erineva, kuid objektiivselt võrdväärse sõnumi esitamist. Näiteks võimalik 

on öelda, kas klaas on pooltäis või pooltühi. Mõlemal juhul on tegemist sama objektiga, kuid 

sõnumi kujundus on erinev. Nam-Yooni (2013: 340) järgi võiks negatiivse kujundusega 

sõnumeid kasutada siis, kui sihtgrupi osalus antud teemaga on kõrge. Näiteks kui tegemist 

on vähki ennetava kampaaniaga. Positiivset tooniga sõnumit võiks kasutada siis, kui on 

tarbijal madal osalus. Näiteks esmatarbekaubad.  

Kui paigas on reklaami sisu, eesmärk ja esitamisviis, tuleb paika panna ka muud tegurid. 

Reklaam peab kokku moodustama terviku teksti stiilist, sõnastusest ja vormingust, et 

sõnumit saaks kõige paremini edasi anda. Sõnumit saab anda edasi erineval moel – pilt, 

soovituskiri, teaduslik materjal jne. Lisaks mõjutavad vormingu elemendid nagu reklaami 

suurus, värv ja illustratsioon reklaami mõjusust. (Kotler 2002: 283-284)  

Kui inimene näeb trükimeedias reklaami, siis ta märkab kõige esimesena pilti, siis pealkirja 

ning viimasena teksti (Sealsamas: 584-585). Kuna lugeja märkab esimesena pilti, peab see 

olema tähelepanuäratav, sest on tõestatud, et värvide kasutamine mõjutab inimese tunnetust, 

käitumist ja emotsioone, mistõttu turundajad kasutavad tihti reklaamides värve, sest nende 

kaudu on tarbijat parem mõjutada. Inimesed kasutavad värve ka kui võtet, kuidas saada uusi 

teadmisi, olenemata sellest, kas reklaam on üleni värviline või reklaamis on värviliselt esile 

tõstetud ainult mõned laused. Lisaks see, kuidas reklaamis on esitatud hind (font, 

taustavärv), mõjutab seda, kuidas tarbija tajub selle toote väärtust (Petrich 2017: 8, 10-12). 

Samuti peab tähelepanu äratama ka peakiri, sest see hoiab tarbijat lugemas, mistõttu loovuse 

kasutamine pealkirjade koostamisel on väga oluline. Kotleri (2002: 584) järgi on olemas 

kuute tüüpi pealkirju:  

1) uudised; 

2) küsimus; 

3) narratiiv; 

4) käsk; 

5) 1-2-3 viisid (5 viisi, kuidas teha smuutit); 

6) kuidas-mida-miks.  
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Järgmisena märgatakse teksti ning see peaks olema väga hästi koostatud, sest ka kõige 

silmapaistvamat reklaami võib märgata vähem kui 50% inimestest. Umbes 30% suudab 

meenutada pealkirja ideed, 25% võib mäletada reklaamija nime ning vähem kui 10% 

inimestest loeb läbi enamuse tekstist. Enamus reklaame ei saavuta neidki tulemusi. (Kotler 

2002: 584-585) 

Reklaamil on erinevad eesmärgid – anda informatsiooni, veenda tarbijat või tuletada 

tarbijale midagi meelde. Informeeriv reklaam tavaliselt kirjeldab toodet või teenust selleks, 

et nõudlus kasvaks. Veenev reklaam püüab tarbijat veenda teatud ettevõtte toodet või teenust 

eelistama konkurendile. Veenva reklaami alla kuulub ka kõrvutamine. Näiteks Coca-Cola ja 

Pepsi. Meeldetuletusliku reklaami üheks eesmärgiks on anda kinnitust tarbijale, et ta tegi 

hea valiku. Enamasti toimib see reklaam küpsete toodete puhul. Näiteks autotootjad 

reklaamivad rahulolevaid kliente. (Sealsamas: 578-79) 

Mõnikord aga reklaamid liialdavad toote kirjeldusega ning reklaam veenab tarbijat 

psühholoogiliselt, mistõttu ostab tarbja toote vaistlikult. See on üks mitmetest põhjustest, 

miks enamus tarbijatest väldib reklaame. Teiseks põhjuseks võib pidada tarbjate arvamust, 

et reklaam on tüütu ja eksitav. Reklaame on kritiseeritud ka psühholoogilisel, 

sotsioloogilisel, esteetilisel ja poliitilisel tasandil ning mõned kriitikud arvavad, et reklaam 

on kahjulik ühiskonna käitumismaneerile ja kehtestatud väärtustele. Kogu eelöeldud 

põhjuste vältimiseks peavad ettevõtted reklaamide koostamisel olema eetilised ja austama 

tarbijat. (Ahmed & Ashfaq 2013: 3-4) 

Olgugi, et reklaami eesmärk on anda tarbijale uut infot, säilitada hea suhe ning tarbija brändi 

lojaalsus, mõjutab reklaam tarbijate ostukäitumist ning sotsiaalseid väärtuseid. Kui tarbijad 

oleksid teadlikumad reklaami eesmärgist, siis oleks reklaami mõju väiksem. Olenemata 

reklaami halvast mainest, on reklaamil positiiseid külgi ka. Üks reklaami hea külg on see, et 

ta annab infot toodete või teenuste kohta, mistõttu on ta abiks tarbijale sobivaima toote 

valimisel. (Sealsamas: 3-4) 

Selleks, et reklaam täidaks oma eesmärki, peab ettevõte teadma erinevate meedia tüüpide 

omadusi. Meedia on massiteabevahend, millega saab edastada infot ning tänapäeval on 

võimalusi palju: televisioon, raadio, välisreklaam, ajalehed, ajakirjad, blogid, veebilehed jne 

(Sealsamas: 2). Enne valiku tegemist on hea teada, milline on meedia võime jõuda inimesteni 
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(reach), millises meedias on reklaami sagedamalt näha ja millise meediatüübi mõju on kõige 

suurem (Kotler 2002: 587-588).  

Enne, kui mingi reklaam avaldatakse, on oluline selgeks teha, millist omadust sihitakse. Uue 

toote, tuntute toodete laienduste (flanker brand) või harva ostetavate brändide puhul on 

reklaami ulatus (reach) kõige olulisem. Sagedus on oluline siis, kui ettevõttel on tugevad 

konkurendid, keerukas lugu rääkida või kui tarbija ostutsükkel on korduv. (Sealsamas: 285) 

Reklaami avaldamise kanali valimine sõltub mitmetest teguritest – milline on sihtgrupp, 

reklaami sõnum jne.  Esmalt tuleks lähtuda sihtgrupist endast ning teada, millised on tema 

meediaharjumused. Oluline on ka tootetüüp. Näiteks sporditossude reklaamimine sobib nii 

ajakirja kui ka televisiooni, kuid igal meedia tüübil on omad tugevused ja nõrkused. 

Järgmine aspekt on reklaami sõnum, sest keerukat informatsiooni sisaldavad reklaamid 

vajavad spetsialiseerunud ajakirju või muud meedia tüüpi. Viimaseks on reklaami 

maksumus. Näiteks televiisoris reklaamimine on tunduvalt kallim kui trükimeedias. 

Reklaami levitamisel loeb cost-per-thousand exposures ehk CPM, mis tähendab kulu, mida 

tuleb maksta tuhande reklaami näitamise eest. Kõiki neid tegureid arvestades, tuleb valida 

sobivaim allikas või allikad, kus reklaami avaldada. (Sealsamas: 285) 
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3. AS VÄRSKA SANATOORIUMI SIHTGRUPI 

ARUSAAMADE ANALÜÜS ETTEVÕTTE REKLAAMIDEST  

 

3.1. Ettevõtte tutvustus ja sihtgrupi kirjeldus  

 

Värska sanatoorium ka teisisõnu Värska kuurortravikeskus asub Kagu-Eestis Setomaal, 

Lämmijärve kaldal. Kompleksi kuuluvad sanatoorium ja osaliselt mineraalveel baseeruv 

veekeskus. Sanatoorium on pakkunud raviteenuseid juba 1980. aasta 3. maist, kui vastu võeti 

esimesed kliendid. Sanatooriumi teeb eriliseks kohalikul mineraalveel ja mudal põhinevad 

teenused. Vett saadakse sügavalt maapõuest ning muda kohalikust järvest. Sealset muda 

peetakse ainulaadseks ravitoimeliseks mageveemudaks ning vesi on rikas mikroelementide 

poolest ning kesknärvisüsteemi rahustav. Lisaks raviteenustele, saab sanatooriumis ka muid 

spaa hoolitsusi (massaažid, soolakamber jne) võtta ning 2007. aastal valminud veekeskuses 

kasutada jõusaali, solaariumit ja iluteenuseid. (Päid 2018) 

Sanatoorium peab enda sihtrühmaks inimesi alates 50. eluaastast, ülemist piiri paika pandud 

ei ole, sest ettevõtte sõnul käivad mõned kõrges vanuses, enda eest hoolt kandvad kliendid, 

siiani oma tervist turgutamas. Lisaks eeldatakse, et naised on ülekaalus ning paaride puhul 

on otsustavaks pooleks naine. Kliendid omavad mõõdukaid tervisemuresid, kuid muidu on 

nad aktiivse eluviisiga. Nad vaatavad ka palju televiisorit ja eelistavad kodust ning 

harjumuspärast keskkonda. Majanduslikult on nad keskmise pensionäri toimetulekuga, kes 

on suurema osa elust teinud füüsilist tööd või omavad piiratud töövõimet. Eeldatakse, et 

kliendid pole väga nõudlikud, kuid samas hindavad puhtust ja sõbralikkust. Kliendid on 

umbes 50% osas vene keelt kõnelevad inimesed, kelle elukoht on peamiselt Tallinnas või 

Ida-Virumaal. (Sealsamas) 
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3.2. Uurimistöö metoodika 

 

Kuna töö eesmärk on uurida inimeste arvamust, valiti uurimiseks kvalitatiivne meetod. Selle 

uurimisviisi kaudu on võimalik mõista inimsüsteeme ja saada detailseid kirjeldusi inimeste 

arvamustest (Õunapuu 2014: 52-53). Andmete kogumiseks viidi läbi intervjuud, sest 

Saldaña (2011: 32) järgi on intervjuu efektiivne meetod vastanute arvamuste, väärtuste, 

uskumuste dokumenteerimiseks. Selleks, et intervjueeritavad saaksid vabalt vastata ning 

intervjueerija saaks täpsustada vastuseid, viidi läbi poolstruktureeritud intervjuu. Õunapuu 

(2014: 171-172) järgi kulgeb pooltstruktureeritud intervjuu avatult, kuid algab kava järgi, 

küsimuste järjekord ja sõnastus on paindlikud ning vajaduse korral võib juurde lisada 

täpsustavaid küsimusi.  

Käesoleva bakalaureusetöö tarvis viidi läbi poolstruktureeritud intervjuu. viie inimesega, kes 

kuuluvad ettevõtte sihtgruppi. Viis inimest valiti seetõttu, et pärast viiendat isikut hakkas jutt 

korduma. Intervjuu ajal oli vastajatel võimalik vabalt vastata ning intervjueerija ei takistanud 

neid, kuid kohati suunas, et intervjuu ei valguks laiali ning saada küsimustele 

konkreetsemaid vastuseid. Intervjueeriaks oli käesoleva bakalaureusetöö autor. Intervjuud 

viidi läbi ajavahemikus aprill 2018 kuni mai 2018.  

Intervjuu küsimuste koostamise aluseks oli käesoleva töö eesmärk ning autor lisas juurde 

küsimusi, mis aitaksid paremini välja tuua intervjueeritavate hoiakuid. Intervjuu küsimused 

on esitatud lisas 1, kuid sellele lisandusid ka täpsustavad lisaküsimused, mis aitasid 

intervjueerijal paremini aru saada uuringus osalejate vastustest. Selleks, et osadele 

küsimustele vastata, pidid intervjueeritavad vaatama ja hindama ettevõtte poolt tehtud 

reklaame. Reklaamid saatis autorile ettevõte ning seejärel printis ta need kõik eraldi välja 

värviliselt A4 suuruses paberiehele. Reklaame oli neli ning autor nummerdas need ära, et 

hõlbustada hilisemat transkribeerimist ja öeldust aru saamist. Reklaamid on leitavad lisadest 

2-5. Reklaamid olid varasemalt avaldatud paberkandjal. Reklaam nr 1 avaldati 2017. aasta 

detsembris ning 2018. aasta jaanuaris ja veebruaris; reklaam nr 2 avaldati 2017. aasta juunis, 

juulis ja augustis; reklaam nr 3 avaldati 2017. aasta septembris, oktoobris ja novembris; 

reklaam nr 4 avaldati 2017. aasta septembris, oktoobris ja novembris (Päid 2018).  

Intervjuud olid personaalsed, sest Bernardi (2011: 206-207) järgi saab selliste intervjuude 

puhul kõige paremini kasutada visuaalseid abivahendeid ning intervjueerija täpsustada 

küsimusi ja intervjueeritavate vastuseid. Intervjuude keskmiseks pikkuseks kujunes 25 
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minutit ning kõige pikem nendest kestis 40 minutit ja kõige lühem 15 minutit. Kokku kestsid 

intervjuud üks tund ja 55 minutit ja intervjuude transkriptsioonide pikkuseks on 40 lehekülge 

(1,0 reavahe, tähe suurus 12). Intervjuud alustades andis intervjueerija ülevaate 

käsitletavatest teemadest ja juhatas intervjuu sisse. Intervjuud salvestati mobiiltelefonis 

oleva diktofoni rakendusega ning vastuste analüüsimiseks transkribeeriti kõik öeldu sõna-

sõnalt MS Wordi tekstifaili.   

Üldkogumisse kuulusid kõik sihtgrupi kirjeldusele vastavad isikud ning sellest valiti valim. 

Valimi moodustamisel lähtuti mugavusvalimist, sest autoril ei ole isiklikult palju kontakte 

töös kirjeldatud sihtgrupist pärit inimestega. Mugavusvalim on Õunapuu (2014: 142) järgi 

mugav uurijale ning valimi moodustamisel lähtutakse kergesti leitavate ja koostööaltide 

huvialuste hulgast. Mugavusvalimisse valiti inimesed peamiselt linnast ja võimalikult 

erinevate taustadega, et saada mitmekülgseid arvamusi.  

Anonüümsuse tagamiseks on vastajatele antud varjunimed, et vältida ära tundmist või 

vihjeid vastaja isikule. Töös esitatud transkriptsioonid on kursiivis ja tsitaatide esitamisel on 

kasutatud teksti lühendamiseks ja konkreetsuse hoidmiseks märget /.../. Täiendav ja selgitav 

info on esitatud nurksulgudes [ ], et lihtsustada sisu mõistmist. Märge (nimi) tähistab isikut, 

kes tsitaadi ütles.  

Selleks, et tagada vastajate anonüümsus ei avalda autor intervjueeritavate nimesid. Autor on 

koostanud allolevasse tabelisse 1 intervjueeritavate iseloomustavad tunnused. Kõik 

iseloomustavad tunnused on intervjueerimise kuupäeva seisuga.  

Tabel 1. Intervjueeritavate iseloomustus  

Intervjueeritavate 

varjunimi 

Intervjueeritavate 

vanus (aastat) 
Töötab/ pensionär 

Varasem kogemus 

sanatooriumis 

Sander 50 Töötav Ei 

Kristi 56 Töötav Ei 

Karin 51 Töötab Jah 

Hanna 69 Töötav pensionär Jah 

Mai 54 Töötab Jah 

 

Eelnenud tabeli põhjal näeme, et intervjuus osalenud isikud käivad kõik tööl ning on keskeas 

või vanemad ning enamusel on olemas varasem kogemus sanatooriumis.  
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Kõige noorem vastaja on Karin, kes on 51. aastane ning kõige vanem vastaja on Hanna, kes 

on 69. aastane. Saame järeldada seda, et vastanute analüüsi tulemus põhineb keskmiselt 50-

60. eluaastastel isikutel.  

Intervjuude analüüsimiseks kasutati induktiivset meetodit, mille põhimõtteks on liikumine 

üksikult üldisele (Elo & Kyngäs 2007: 109). Kui deduktiivne meetodi puhul otsitakse 

teooriale vastuseid, siis induktiivse meetodi puhul jõutakse teooriani läbi uuringu enda ning 

see viis annab tõepärasema kirjelduse, sest uurija ei ole niivõrd mõjutatud teooriast (Mayring 

(2014: 79) 

Elo & Kyngäs (2007: 109-111) järgi toimub induktiivne uurimisprotsess mitmetasandiliselt. 

Analüüsi alustatakse teksti lugemisega ning samal ajal märgitakse sinna vastavaid märksõnu 

ja pealkirju, mis selgitaksid sisu ning vajadusel loetakse teksti mitu korda. Antud intervjuude 

transkriptsioonidest eemaldati mitte-asjakohased tekstid, mis enamasti tekkisid teemast 

kõrvale kaldumise tulemusena. Järgmiseks kogutakse kokku samasugused märksõnad või 

pealkirjad ja kategoriseeritakse ja lõpuks areneb välja mitu kategooriat. Analüüsimise käigus 

koostas autor tulemuste põhjal kategooriate ja koodide tabeli, mis on jaotatud kaheks selle 

pikkuse tõttu (tabel 2). Lisaks on lisas 6 olemas foto sellest, kuidas kategoriseerimise 

protsess välja nägi.  

 

Tabel 2. Kategooriate kirjeldus  

Kategooria Koodid 

1. Värska sanatooriumi brändi tajumine  Tarbija tajub Värska sanatooriumi pigem 

vanadele inimestele 

 On aega veel, et sanatooriumi külastada 

2. Värska sanatooriumi sihtgrupi info 

otsimise allikad 
 Kasutatakse Google't 

 Facebookist vaatamine 

 Ajalehe reklaam 

3. Värska Sanatooriumi reklaamide 

sisu  
 Ei saada aru teenuste kasust 

 Oluline on detailne informatsioon 

 Teksti sisu mõjutab külastust 
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         Tabeli 2 järg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analüüsimisel on oluline autori enda tõlgendused ja arusaamad vastanute öeldust, sest igal 

inimesel on erinev mõtteviis ning autor on see, kes teeb otsuse, millist märksõna mingisse 

kategooriasse liigitada (Elo & Kyngäs (2007: 111).  

 

 

3.3. Uuringu tulemused ja analüüs 

 

Kategoriseerimise tulemusel pandi paika kategooriad ja neile vastavad koodid (tabel 2) ning 

antud peatükk toob välja eelnevalt kirjeldatud intervjuude tulemused ja järeldused. 

Tulemuste järjekord on vastavalt tabelile 2. 

Värska sanatooriumi brändi tajumine 

Igaühe taju Värska sanatooriumi brändi suhtes on väga erinev, mistõttu positsioneerivad 

tarbijad end samuti erinevatesse rühmadesse.  

 

Kategooria Koodid 

4. Värska sanatooriumi 

reklaamide kujundus 

 Ei suudeta samastuda pildiga 

 Reklaami pildid mõjuvad ebameeldivalt 

 Reklaami pildid mõjuvad meeldivalt 

 Reklaami tekst ei tohiks olla pikk 

 Reklaami negatiivne sõnastus mõjub eemaletõukavalt 

 Pealkirjad pilkupüüdvad 

 Oluline info peaks olema rõhutatult välja toodud 

 Tekstis on vaheldust ja mitmekülgsust 

 Lühike ja kokkuvõttev info, mis annab edasi kõige 

olulisemat 

5. Hinna esitlemine 

reklaamides 
 Tahan teada hinda 

 Pakettide hinnavõrdlused 

6. Hoiakud reklaamide 

suhtes 

 Loen ja süvenen reklaami teksti siis, kui on olemas soov 

sanatooriumit külastada 

 Ei meeldi reklaamid 

 See reklaam ei puuduta mind 

7. Soovitused 

reklaamimiseks 

 Lisada noorte inimeste pilte 

 Tegevused Värska sanatooriumi ümbruses 
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Vastajate jaoks on sanatoorium koht vanadele inimestele. 

Ja mulle tõesti kummitab see, et ma pean tunnistama, et mulle sanatoorium lööb ette 

selle, et see on niuke vanadekodu (Sander) 

/.../ siit [reklaamist nr 4] kui vaatad, siis kõik on sellised täiskasvanud, aga ee see on 

noh nigu, pildid on siuksed nigu vanemaealiste omad, aga nojah ravile lähevadki 

vanemaealised /.../. (Hanna) 

Ma tean, et mul mehel, ta on 59 ja need sõbrad, on samas, paar tükki on vanemad, 

on samasse vanusegruppi on, siis nad kogu aeg narrivad, et et issand jumal nii vana 

mees käid sanatooriumis, meie küll nii vanad ei ole, aga nad on isegi paar aastat 

vanemad. Millegi pärast on arvamus siuke /.../. (Kristi) 

Intervjueeritavad ei pea end veel nii vanaks, et sanatooriumit külastada. 

Tead, äkki vist ei ole veel nii vana. Et kui ma neid reklaame loen [laua peal olevad 

reklaamid], siis nagu tundub, et eee, et äkki jah mul on veel aega. (Sander) 

Eelpool toodule tuginedes saab väita, et on välja kujunenud arvamus sanatooriumist kui 

kohast, mida külastavad ainult vanemas eas inimesed ning kõik vastajad ei taha end sinna 

liigitada. Taju brändist kujuneb ka osalt taju enda kui isiku põhjal, mistõttu üks vastaja arvas, 

et tal on veel aega sanatooriumi külastamiseks.  

Uuringus osalejate taju Värska sanatooriumi brändi kohta on suhteliselt sarnane ehk kõik 

arvavad, et sanatoorium on pigem vanemaealistele. 

Värska sanatooriumi sihtgrupi info otsimise allikad 

Selleks, et infot leida mingi toote või teenuse kohta peavad inimesed tegema valiku, millist 

allikat kasutada, vahel valitakse ka mitu. Intervjueeritavate vastustest selgus, et peamiselt 

otsitakse infot digitaalselt. Info all mõeldakse ka reklaami.  

Esmaseks info otsimise allikaks peeti internetti, täpsemalt otsingumootorit Google. 

Mina otsin pigem netist. (Kristi) 

Ikka guugeldan, guugeldan. (Karin) 
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Paraku ta ikkagi jääb sinna netti jah /.../ ma ikka Google. (Sander) 

Teiseks info otsimise ja leidmise allikaks toodi välja Facebook. 

Mina pean tunnistama, et ma olen ka Facebookist vaadanud, et see, kui sellel firmal 

on see Facebooki leht, siis ma ikka olen vaadanud. (Kristi) 

Ja, Facebooki küll kasutan /.../ see kohe, kohe sunnib, kui sa ta lahti teed, siis ta tuleb 

sinna ette. (Hanna) 

Üks intervjueeritav tõi välja, et ettevõtte reklaami loeb tema ajalehtedest, täpsemalt 

Postimehest. 

No minuni on, Postimehe vahele pange reklaam. (Mai) 

Üks vastanutest saab infot toodete ja teenuste kohta ka uudiskirjadest. 

Olen liitund küll paljudes, kus käinud olen ja ikka kõik, et saan infot nende 

uuendustest ja /.../ siukestest sooduspakkumistest ma saan infot uudiskirjana 

postkasti või kuskile, see on tore, et ee jaa, kasutan. (Hanna) 

Vastuste põhjal saab väita, et põhiline allikas, kust otsitakse toodete ja teenuste kohta infot, 

on arvutivõrk internet. Internetis saab kasutada otsingumootorit Google, sotsiaalmeediat 

Facebook ja elektroonset postkasti, kuhu tulevad uudiskirjad.  

Värska sanatooriumi reklaami sisu 

Sisu saab edasi anda erineval moel – pildina, tekstina või nende kahe kombinatsioonina. 

Mõte, mida tahetakse edasi anda jääb aga samaks, kuid kõik ei pruugi sellest ühel moel aru 

saada. Allpool on uuringus osalejate vastused seoses sisu mõistmisega. 

Vastajad ei saa aru teenuse kasust.  

/.../ loodusliku mineraalveega pärlivann [tekst reklaamis nr 1], et noh, kuidas ta /.../ 

ikka mõjutab, kuidas see paremaks teeb. /.../ see nagu jääb veidike kahtlaseks. /.../ 

jääb küll küsimus, et nagu kuidas see vesi /.../ vähendab või leevendab.  (Sander) 
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Mina saan praegu niimoodi aru [reklaam nr 4], et selle hinna sees ma saan elamise, 

söömise, kohvikusse tasuta ja /.../ jõusaali /.../ aga ma ei saa üheksat protseduuri. Ja 

see on ju niimoodi. (Mai) 

Vastajad pidasid reklaami sisu põhjalikuks.  

/.../ kui ma /.../ kindlasti tahaks kuhugi liigeseid ravima minna, siis väga hea /.../ kõik 

on detailselt kirjeldatud, et mis saab ja kuidas saab [reklaam 1]. (Kristi) 

 

/.../ minu jaoks väga põhjalik. Kõik koostised ja kraadid ja, et ee minu meelest täielik 

info on olemas [reklaam nr 1]. (Hanna) 

No see lihtsalt meeldis mulle sellepärast, et siin on kõik kirjeldatud, et, et mis 

haigustega ma sinna võin minna ja mida seal tehakse ja mis tulemusi ma võin oodata 

[reklaam nr 2]. (Kristi) 

Seevastu peetakse muud reklaami hoopis ülevaatlikuks ja konkreetseks.  

/.../ mida vähem teksti, seda parem. Kõik oluline on välja toodud [reklaam nr 4]. 

(Karin) 

Siin [reklaam nr 4] on kõige vähem infot, siin ei ole siukest tühja mula. (Mai) 

Minule jah, see, see, kutsub ikka, et vat mis seal on, ta annab nagu ülevaate [reklaam 

nr 4]. (Hanna) 

Üks vastaja toob kaudselt välja, et teksti sisu mõjutab teda sanatooriumit külastama.  

/.../ seljavalud, selle probleemiga ma olen kokku puutunud ja aeg ajalt on see /.../ 

Praegu loen selle teksti [tekst reklaamis nr 1] läbi ja siis küll tekib siuke tunne, et 

läheks kohe ja vaataks ja prooviks. (Sander) 

Vastustest selgub, et vastajale jääb selgusetuks, kuidas sanatooriumis pakutavad teenused 

teda aitavad. Lisaks on ühel teisel vastajal kindel arusaam reklaami sisust, kuid otsib sellele 

kinnitavat vastust, mistõttu saame järeldada, et ta pole kindel, kas reklaamist välja loetud 

sisu vastab tõele või mitte. Enamus peab reklaame põhjalikuks ja detailseks, kuid reklaam 

nr 4 on vastajate arvates kõige ülevaatlikum ja lühem. Lisaks saame järeldada, et ühte 

vastajat on võimalik teksti sisuga mõjutada, kuna tal on isiklik kogemus.  
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Värska sanatooriumi reklaamide kujundus  

Kujundus reklaamis on mitme osa kombinatsioon, mis kokkuvõttes annab ühtse terviku. 

Nendeks osadeks kujunesid peamiselt intervjueeritavate vastuste põhjal tekst ja pilt. Allpool 

on toodud vastanute kirjeldused, arvamused ja tähelepanekud seoses reklaami kujundusega. 

Pilt 

Pildil oleva sisu, pildi asukoha, suuruse ja muude aspektide kaudu on võimalik tarbijale 

edastada reklaami mõtet. Intervjuus osalejate vastuste analüüsist selgus, et pildil olevat peeti 

vastuoluliseks, mistõttu ei suuda nad reklaamiga samastuda.  

/.../ kui ma neid inimesi vaatan [reklaam nr 4], siis ma, mul on aega veel. Ja kõik 

sellega nagu lõppes, et noh eee /.../ no pange siis nooremad mehed noh, et /.../ mõtte 

nagu lükkab kõrvale. Esimene reaktsioon, ma näen pilti. (Sander) 

/.../ ega siis lõunamere palme ja neid meresid sa siia juurde panna ei saa, mis on 

hoopistükkis atraktiivsem, kui see mingisugune kaks vanainimest siin [reklaam nr 3], 

selle reklaami peal, aga see on näiteks pensionäridele hästi oluline. /.../ (Karin) 

Toodi välja et liialt suured pildid on ebameeldivad.  

Siin [reklaam nr 1] /.../ see ravialuse see suur pilt üle pool teksti /.../ mind see eriti 

ei tõmba. (Hanna) 

/.../ selle tohtri pildi jätaks, aga selle [pilt reklaamil nr 1] võtaks ära. (Mai) 

Üks vastanu tõi välja, et talle meeldib reklaamis arvamusliidri pilt. 

Siin [reklaam nr 1] mulle meeldib, et see doktor on siin /.../ doktor Külli Margus on 

väga lahke ja ja väga sümpaatne, tore tohter. (Hanna) 

Vastustest selgub, et vastajad ei samasta end reklaamis oleva pildi peal poseerivate 

inimestega ning liialt suured pildid on ebameeldivad. Ühele vastanule meeldis reklaamis 

doktori pilt ning teine vastaja eelistas reklaamis nr 1 doktoripilti suurele ravialuse pildile,  

millest saame järeldada, et reklaamis arvamusliidri kasutamine on sobilik.   
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Teksti pikkus 

Tarbija saab lisaks piltide ja videote vaatamisele infot enamasti lugedes ja kõikidel 

intervjueeritavatel oli ühine seisukoht – reklaam ei tohi olla liialt pikk. Allpool on toodud 

mõned vastused intervjuust.  

Ta [reklaam] ei tohi olla pikk. (Sander) 

Selles mõttes, et pikk reklaam on pigem minu jaoks segav, noo pikk jutt, ma ei viitsi  

kõike nagu läbi lugeda. (Karin) 

Ma ütlen kohe, et mulle ei meeldi väga pikad reklaamid. (Mai) 

Saame vastustest järeldada, et meeldivaks peeti lühikest ja konkreetset reklaami, sest pikk 

tekst on segav ning võtab aega, et läbi lugeda. Lühike tekst viitab ka sellele, et soovitakse 

võimalikult vähe aega reklaami lugemisele kulutada. 

Teksti sõnastus, tähe suurus ja pealkiri 

Lisaks tekstis olevale sisule ja pikkusele on sõnastus see, mismoodi infot edasi antakse, fondi 

tüüp määrab mugavuse lugemiseks ning pealkirjad tõmbavad lugeja tähelepanu.  

Vastuste analüüsist selgub, et reklaami sõnastus on vastajatele huvitav ja arusaadav.  

See [reklaam nr 1] on /.../ siukene minu arust lihtsamas keeles, siukene minu ealisele, 

jutustus. Minu ealine saab sellest nagu aru, loeb ära. (Hanna) 

 Noh siin on juba, meeldib see kimmäs tervüs onju [reklaam nr 4 pealkiri], see setu 

/.../ see ka selles mõttes olemas ja tore. /.../ (Mai) 

Üks vastanu tõi välja sõnastuse negatiivse poole. 

Mulle ei meeldi reklaamides mingisugused sellised noh nagu siin, et teeb su elu 

põrguks [reklaam nr 1 pealkiri]/.../ niukseid sõnu ei tohiks kasutada. (Mai) 

Intervjuust selgub, et intervjueeritav ei soovi lugeda väikeses kirjas teksti, sest see on tema 

jaoks ebamugav. 

Minu jaoks väike kiri [reklaam nr 2], niukest kirja ma ei hakka lugemagi. Jah, et ma 

pean otsima prillid /.../. (Hanna) 
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Pealkiri peaks intervjueeritavate vastuste põhjal olema pilkupüüdev ja kutsuma edasist teksti 

lugema. 

/.../ see seto päälkiri ka on ja. Minu jaoks on ka vähekene pilkupüüdev, tõmbab. /.../ 

Siin [reklaam nr 3] /.../ aga kuidagi pole see pealkiri nii silmatorkav. (Hanna) 

 

Ma loen ainult siit [reklaam nr 1] pealkirja, ma ei viitsi võib-olla seda kõike teksti 

lugeda.  (Hanna) 

 

Aga pealkiri võiks ka lühem olla [reklaam nr 2] /.../ natukene liiga pikk pealkiri, ma 

isegi ei viitsiks seda kõike läbi lugeda [pealkirja all olev tekst]. (Mai) 

 

Selgub, et vastajatele meeldib tekst, millel on silmatorkav, kuid samas lühike pealkiri, mis 

kutsuks tabijat edasist lugema. Oluline on vastanutele ka tähe suurus, sest see hõlbustab 

reklaami lugemist. Lisaks peaks tekst olema mõistetav ja sõnastuses kasutama neutraalseid 

väljendeid.  

Teksti rõhutamine 

Reklaami lugedes jäävad lugejale meelde loetava teksti omapärad. Igaüks loeb küll teksti 

erinevalt, kuid analüüsist selgus ühine joon – vastajatele meeldib osalise teksti rõhutamine.  

Vastajatele meeldib, kui oluline info on välja toodud.  

See mulle meeldib rohkem [reklaam nr 4]. Et siin on /.../ ta siis tõesti nagu 

tumedamalt või nagu mingisugused tähtsad asjad on nagu, on ta siis suuremas kirjas 

või ükskõik /.../ kuidagi esile toodud. (Hanna) 

Sellised reklaamid [pakkumistega reklaamid] peavad olema hästi nagu konkreetsed 

ja, ja, see mis on nagu oluline, see peab olema nagu suurelt. (Mai) 

Tuuakse välja, et on hea, kui tekstis on vaheldust ja mitmekülgsust.  

/.../ tegelikult siin [reklaam nr 1]  võiks ka olla kuskil mingisugused tumedamalt 

trükitud kohad /.../ midagi, mis rõhutaks seda /.../ et ei oleks lehes siukest ühtlast 

halli, seda ei loe. /.../ (Sander) 
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Üks vastaja loeb peamiselt lühikest ja kokkuvõtvat infot, mis annab edasi kõige olulisemat. 

Kõik on punktid, põhiline, mille pärast ma sinna lähen on öeldud. (Mai)  

Uuringus osalejate vastustest selgub, et neile meeldib, kui reklaami tekst on vaheldusrikas 

ja nende jaoks oluline info on eristatud tavalisest tekstist. Soovitakse tekstist kätte saada 

põhiline informatsioon ilma pika süvenemiseta.  

Vastustest saame järeldada, et reklaami tekst peaks olema lühike, sest pikk tekst on segav 

ning nõuab aega. See tekst peaks olema ka lihtsasti mõistetav, piisavalt suure tähe suurusega, 

silmatorkav, kuid samas lühikese pealkirjaga, mis püüaks tarbija tähelepanu ja hoiaks teda 

edasist lugemas. Teksti lugedes peetakse meeldivaks, kui on rõhutatud olulisemad kohad, 

sest see toob teksti mitmekülgsust. Oluline on ka reklaamiga samastumine, sest kui pildiga 

juba ei suudeta samastuda, siis ei taheta ka edasist teksti lugeda. Üks vastaja tõi välja veel, 

et talle meeldib aevamusliidri kasutamine reklaamis. Kõigest sellest saab teha omakorda 

üldise järelduse, et eelistatakse aja kokkuhoidu, mugavust, konkreetsust ja põnevust. 

Hinna esitlemine reklaamides  

Kui tarbija loeb reklaami, siis tal on välja kujunenud kindlad aspektid, mida ta soovib sealt 

leida. Kui tegu on toote või teenuse ostmisega, siis peetakse oluliseks hinnainfot. Allpool on 

intervjueeritavate vastused seoses hinnainfoga. 

Teenuse või toote ostmise puhul on oluline selle hind.  

Kui ma lähen mingisugust puhkuse või /.../ mingisugust asja ostma, ma lähen seda 

ostma, siis ma tahan teada hinda. (Mai)  

Mina vaatan põhiliselt paketi hinda, mitu päeva, mis see pakett sisaldab ja siis 

hakkan tulema. (Hanna) 

Esimesena märgatakse reklaamis hinda.  

No siin [reklaam nr 2] torkab hind silma, sest siin on nüüd see rõhutatud. (Sander) 

/.../ ma viskan pilgu peale ja ma vaatan, et 390, mina näiteks ei viitsiks seda teksti 

siin läbi lugema hakata [reklaam nr 2] (Kristi) 
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Toodi välja, et iga reklaami peal hinda esimesena ei näe. 

Siin [reklaam nr ] on hind aga natukene tagasihoidlikum. /.../ see nagu ei jää nagu 

esimese hooga silma, et siin reklaamis /.../ jääb silma see proua siin vannis. (Sander) 

Üks vastanu tõi välja, et tema soovib reklaamis näha erinevate pakettide hinnavõrdlusi. 

/.../ et kõige parem oleks veel, kui mul oleks kõike veel ühepalju ja mul oleks 

hinnavõrdlus. (Mai) 

Vastuste põhjal saame järeldada, et toote või teenuse ostmisel on oluline teada hinda. 

Esimesena märgataksegi reklaami puhul hinda, kuid iga reklaami puhul pole see koheselt 

märgatav. Ühele vastanule meeldiks hoopis erinevate pakettide võrdlus, kust ta saaks 

ülevaate hindadest. Olenemata sellest, kas hind on teksti sees, võrdlusena või eraldi välja 

toodud, leitakse hind siiski üles 

Hoiakud reklaamide suhtes 

Reklaame vaadates eristuvad selgelt vastanute hoiakud reklaamide suhtes. Kõik vastanud 

tõid välja, et nad loeksid ja süveneksid reklaami teksti siis, kui neil on olemas soov 

sanatooriumit külastada. Allpool on toodud intervjueeritavate vastused. 

Ma ilmselt loeksin selle läbi kui ma tahaksin minna [reklaam nr 2, lehe paremas 

ääres olevad punktid]. (Mai) 

No kui sul on juba plaanis, siis ma hakkangi nagu süvenema sellesse [reklaam nr2]. 

(Sulev) 

Kui ma oleks kindel mineja, siis ma kindlasti loeks selle põhjalikult [reklaam nr 2]. 

(Kristi) 

Osale vastajatele reklaam kui teabe esitamise meetod on, olenemata muudest märkustest 

reklaami kohta, vastanutele hoopis vastuoluline. 

/.../ no tegelikult ajalehed ma keeran üldiselt nii ära, et ma reklaami ei vaata /.../. 

(Hanna) 

Mulle postkasti reklaame ei luba panna. (Mai) 
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/.../ mitte ükski reklaam ei hakkagi kutsuma selles mõttes mind /.../ (Karin) 

Ühel vastajal oli arusaam, et reklaamid on suunatud temast eemale. 

/.../ valdavalt ikkagi suunatakse see [reklaamid] sinna jah pensionäridele /.../ 

(Sander) 

Olenemata muudest kommentaaridest, oli kõikidel vastajatel positiivne hoiak reklaami nr 4 

suhtes.  

Aga see on minu arust minu lemmikum. (Hanna) 

See on nagu siuke kuidagi silmatorkav, mõnus. (Sander) 

Minu jaoks on see kõige atraktiivsem. (Kristi) 

/.../ mina hakkaks seda lugema /.../ mulle tundub, et siin on kõik nagu ära öeldud. 

(Mai) 

Vastuste põhjal saame väita, et loetakse põhjalikumalt reklaami siis, kui on kindel soov 

minna sanatooriumisse, kuigi selgus, et vastanutele reklaam kui teabe esitamise meetod, ei 

meeldi. Üks vastaja tõi välja, et ajalehes ta reklaame ei vaata üldse, kuid samas Facebooki 

reklaam talle sobib. Siit saame järeldada, et reklaami tajutakse mujal tugevamalt kui oma 

harjumuspärastes infoallikates. Teisele vastanule ei meeldi reklaam ning arvab, et ükski 

reklaam ei suuda teda panna ostu sooritama. Lisaks arvas üks vastaja, et reklaam on suunatud 

temast eemale ehk ta ei suuda reklaamiga samastuda, mis tähendab, et ta ei pea end ettevõtte 

poolt kehtestatud sihtgrupi liikmeks. Olenemata kõikidest muudest arvamustest, valiti 

ühtselt lemmikuks neljas reklaam, sest pikad sisuturunduse reklaamid sihtgrupile ei 

meeldinud. Kõigest eelnevast saame teha järelduse, et reklaami loetakse huvi korral ja 

tooteid või teenuseid võiks reklaamida sihtgrupi harjumuspärastes infoallikates. Lisaks peab 

lugeja suutma end reklaamiga samastada, sest niiviisi püsib huvi reklaami vastu.  

Soovitused reklaamimiseks 

Intervjuus osalejad andsid soovitusi, mida nemad tahaksid reklaamides näha ja lugeda. 

Vastanud peavad oluliseks lisada reklaamidesse nooremate inimeste pilte.  

Vanaemadel ja vanaisadel võiks olla ka lapselaps siin [reklaam nr 4] kuskil. (Hanna) 
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Näitame siis 50+  ja 45+ /.../ et paneks nooremaid ka. [viitab piltidele reklaamis nr 

4]. (Sander) 

Intervjueeritavad tahavad lugeda reklaamist, mis tegevusi Värska sanatooriumis või selle 

ümbruses teha saab. 

Ma läheks [rull]uisutaks, et kui see seal on olemas, kui võimalus oleks, siis võiks 

seda ka reklaamida välja. /.../ Võib-olla peaks /.../ reklaamima ka siis ütleme seda, 

mis seal veel ümber on, see samune kergliiklusteed, see sama discgolf, see sama 

ekskursioonid ja muud atraktsioonid, et mis lisaks. (Sander) 

Aga kui ma teaksin, et seal on mingeid asju, no tõesti nagu seal on noh see discgolf 

/.../ või veel midagi noh seal lähedal /.../ võib-olla mingid need noh puhkemajad 

pakuvad ka midagi /.../ et neid asju peaks nagu siis ka reklaamima või tõesti ütleme 

Värska mingi teise firmaga, mis midagi huvitavat pakub, et koos reklaamima. (Mai) 

Vastuste põhjal saame väita, et soovitakse näha reklaami piltidel ka nooremaid inimesi ning 

lugeda võimalike tegevuste kohta, sest vastanud peavad end aktiivseks.  

 

 

3.4. Järeldused ja ettepanekud 

 

Läbi viidud intervjuude käigus selgus, et inimestele meeldib lühike ja silmapaistev reklaam, 

millel on tähelepanuköitev ning lühisõnaline pealkiri, huvitavaks peeti just seto keelset 

pealkirja. Reklaamis märgati ka pilte, mis vastanute sõnul on mõeldud nendest eemale ehk 

vastanud ei suutnud end reklaamiga samastada. Lisaks peab vastanute sõnul tekst olema 

mitmekülgne, mis tähendab seda, et olulist infot tuuakse esile suuremalt või rõhutatult. 

Oluliseks ja vajalikuks peeti hinda, sest see oli enamasti esimene asi, mida intervjueeritavad 

tähele panid. Vastajate poolt peeti teksti põhjalikuks, kuid seda loetakse siis, kui on olemas 

soov sanatooriumit külastada, kuid toodi kaudselt välja, et tekst mõjutab sanatooriumit 

uudistama minema. Reklaami tekstist ei saanud intervjueeritavad kohati aru. Lisaks pidas 

sihtgrupp oluliseks ka tähe suurust tekstis, sest nad viitasid eale omasele tunnusele, mis 

pärsib lugemist. Vastustest selgus ka see, et sihtgrupp peab üleüldiselt reklaami kui 

teabevahendit ebameeldivaks. Olenemata muudest märkustest ja tähelepanekutest, peeti 

ühtselt lemmikuks reklaami number neli, mis oli vastanute arvates ülevaatlik ja atraktiivne. 
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Lisaks selgus, et sihtgrupp otsib toodete ja teenuste kohta infot peamiselt internetist ning 

reklaami pannakse osaliselt tähele ka paberkandjal, mistõttu tuleks reklaamida nendes 

kanalites, kus sihtgrupp on harjunud infot otsima. Vastanud tõid välja, et internetis 

kasutatakse kõige enam otsingumootrit Google ning sotsiaalmeediat Facebook.  

Eelöeldu annab ettevõttele märksõnu, mida reklaamide koostamisel tähele panna. Lisaks 

reklaami hindamisele, andis sihtgrupp ka soovitusi, mida nad tahaksid reklaamis näha või 

lugeda. Sihtgrupp soovib näha nooremate inimeste pilte, sest nad ei arva, et nad peaksid veel  

sanatooriumit külastama. Lugeda sooviksid nad tegevuste kohta, mida on võimalik 

sanatooriumis või selle ümbruses teha, sest sihtgrupp peab end aktiivseks.  

Antud töö annab ülevaate Värska sanatooriumi osalise sihtgrupi arusaamadest ettevõtte 

reklaamidest. Autor soovitab tööd edasi arendada ning kaasata intervjuudesse inimesi 

sihtgrupi järgmisest vanusegrupist, sest praegune töö põhineb mugavusvalimi tõttu 50-60. 

eluaastaste inimeste arusaamadel. Töö edasi arendamine võimaldaks saada täpsemat infot 

järgmise vanusegrupi arvamustest.  
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KOKKUVÕTE 

 

Tänapäeva tarbija on nõudlik, valiv ja käitub kohati ootamatult, mistõttu on igale ettevõttele 

oluline teada, milline on tarbija ostukäitumine. Ostukäitumine hõlmab ka otsustusprotsessi, 

mida iga inimene vähemal või suuremal määral, olenevalt tootest, läbi teeb. Selleks, et 

ettevõttel oleks klientuuri, on oluline jõuda oma sihtgrupini. On mitmeid valikuvõimalusi, 

kuidas seda teha, kuid üheks väga laialdaselt kasutatavaks teabevahendiks on reklaam. 

Käesoleva töö eesmärk oli välja selgitada AS Värska sanatooriumi sihtgrupi arusaamad 

antud ettevõtte reklaamidest.  

Töö teoreetilises osas leiti, et tarbija ostukäitumist mõjutavad mitmed tegurid. Üheks 

teguriks oli vanus, mis mõjutab suuresti ka info otsimise meetodeid, sest inimene käitub oma 

generatsioonile vastavalt. Lisaks infot otsimisel on ostuotsustusprotsessis oluline osa ka 

brändi ja hinna tajumisel, sest need kujundavad taju toote väärtusest. Selleks, et toote info 

jõuaks tarbijani ning toode oleks tähelepanuäratav, kasutatakse reklaame. Reklaamide sisu 

ja kujundus on olulised tarbija ostuotsuse mõjutamisel. Mõju tuleneb sellest, et oste 

mõjutavad sisemised tegurid ning reklaamid loovad tarbijas emotsionaalse reaktsiooni. 

Reklaame avaldatakse erinevates allikates, kuid sihtgrupini jõudmiseks tuleks lähtuda 

sihtgrupi meediaharjumustest.  

Uuringu tulemustest selgus, et intervjueeritavate jaoks on sanatoorium koht, mida külastavad 

vanemas eas inimesed ning vastanud end nii vanaks veel ei pea, kuna nad arvavad, et neil on 

veel aega, et sanatooriumi külastada. Teiseks selgus, et sihtgrupp kasutab info otsimiseks 

kõige rohkem elektroonilisi allikaid (Google, Facebook) ning üks vastanu tõi välja, et kõige 

rohkem jõuavad temani reklaamid läbi ajalehe Postimees.  

Selleks, et osadele küsimustele vastata, pidid intervjueeritavad vaatama ettevõtte poolt 

tehtud reklaame, mille intervjueerija vastanute jaoks välja printis. Vastustest selgus, et ei 

saada täielikult aru, kuidas teenus neile kasulik on, kuid samas peeti teksti sisu külastust 

mõjutavaks. Vastanud tõid välja teksti põhjalikkuse ja detailsuse, kuid seda peeti oluliseks 

siis, kui on olemas soov sanatooriumisse minna. Sihtgrupp oli ühel meelel, et reklaam ei 

tohiks olla liialt pikk, vaid hoopis lühike ning tekstis peaks olulist infot rõhutama või 

teistmoodi välja tooma. Lisaks ei meeldinud vastanutele reklaamis liialt suurelt pildid, kuid 
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arvamusliidri kasutamist peeti sobilikuks. Sihtgrupp ei suutnud end piltidega samastada, 

mistõttu soovitati kasutada nooremate inimeste pilte ning välja tuua eraldi 45+ ja 50+ 

vanusegruppe. Teksti puhul peeti oluliseks ka pilkupüüdvaid pealkirju ning kokkuvõtva info 

edastamist. 

Hind on millegi loobumise kulu, mistõttu pidas sihtgrupp oluliseks hinda ning seda märgati 

reklaami puhul kõige esimesena. Kõik vastajad nõustusid, et paketti soetades soovivad nad 

teada hinda, mistõttu nad tahavad leida hinnainfot ka reklaamilt, kuid igas reklaamis pole 

see nii märgatav kui teises. Üks vastanu tõi välja, et tema sooviks näha reklaamides pakettide 

hinnavõrdlusi. 

Intervjueeritavate vastustest selgus ka tõsiasi, et reklaami peetakse ebameeldivaks ning 

arvatakse, et reklaam ei suuda ostu mõjutada. Lisaks arvasid vastajad, et reklaam on 

suunatud pensionäridele, mitte neile. Olenemata hoiakutest reklaami kui teabevahendi 

suhtes, valiti ühtseks lemmikuks reklaam nr 4, mida peeti silmatorkavaks ja ülevaatlikuks.  

Viimaseks andis sihtgrupp soovitusi, mida reklaamid võiksid sisaldada. Kõik pidasid 

oluliseks reklaamida tegevusi, mida on võimalik teha nii sanatooriumis kui selle ümbruses, 

sest sihtgrupp peab end aktiivseks. Lisaks soovitakse näha ka nooremate inimeste pilte. 

Eelnevalt sai välja toodud, et soovitakse näha 45+ ja 50+ vanusegrupist inimesi, kuid toodi 

välja, et reklaamidel võiks vanevanemate kõrval olla ka lapsed.  

Tööst saadud tulemusi saab kasutada ettevõtte paremaks reklaamimiseks ja seeläbi 

tõhusamaks sihtgrupini jõudmiseks. Järeldused saavad olla mõtteaineks ja anda 

inspiratsiooni uute reklaamide loomisel. Käesoleva töö autori arvates võiks tööd veel edasi 

arendada ning kaasata intervjuudesse inimesi sihtgrupi järgmisest vanusegrupist, sest 

praegune töö põhineb mugavusvalimi tõttu 50.-60. eluaastaste arusaamadel. Töö arendus 

võimaldaks saada täpsemat infot sihtgrupi eelistustest reklaami sisu, kujunduse, ülesehituse 

ja muude aspektide suhtes.  
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Lisa 1. Intervjuu küsimused ja kava 

 

1. Mida Sa tead Värska sanatooriumist? 

2. Oled Sa seal käinud?  

3. Jah - mis mõjutas sind minema?/miks käisid? 

4. Ei - miks pole käinud? mis ajendaks sind minema? 

5. Kirjelda oma parimat ja halvimat sanatooriumi kogemust paari sõnaga (kogemuse 

olemasolul). 

6. Kuidas meeldib sulle see reklaam?/ Kuidas sa iseloomustaksid seda reklaami?  

7. Mida muudaksid reklaami juures? 

8. Millistest kanalitest otsid Sa tavaliselt infot toodete või teenuste kohta?  

9. Kas teed ostuotsuse tavaliselt üksinda või osaleb seal veel keegi? 

10. Kus võiks ettevõte end rohkem näidata/reklaamida, et see Sinuni jõuaks paremini? 

11. Mida arvad uudiskirjadest? Mida tahaksid uudiskirjast lugeda? Kas ise liituksid? 

Miks? 

12. Mis on Sinu ootused sanatooriumi ees?  

13. Kas soovitaksid sõbrale Värska sanatooriumit? Miks? 
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Lisa 2. Reklaam nr 1 
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Lisa 3. Reklaam nr 2 
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Lisa 4. Reklaam nr 3 
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Lisa 5. Reklaam nr 4 
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Lisa 6. Kategoriseerimise protsess 

 

  



47 
 

Lihtlitsents 

 

Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks ning 

juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 

 

Mina, _________________________________________________________________, 
(autori nimi) 

sünniaeg _______________, 

 

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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