
PÄEVAKAVA 12.06.2020
registreerimine, kohvipaus

päeva sissejuhatus, info projekti ja 

edasise osas

„Klienditeekond ja kommunikatsioon“–

Marit Piirman, TÜPK

Ettevõtja kogemus: Signe Reimets, 

Hedon Spa & Hotel

lõuna

„Eksport ja rahvusvaheline turg“ – Heli 

Tooman, TÜPK

Ettevõtja kogemus: Eva Laks, 

Woodbright

kokkuvõtted, lõpetamine
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9:45 – 10:00

10:00 – 10:10

10:10 – 11:10

11:10 – 11:40

11:45 – 12:30

12:30 – 13:30

13:30 – 14:15

14:15 – 14:30



Moodul 7: Klienditeekond 
ja kommunikatsioon

Marit Piirman, MBA
Tartu Ülikooli Pärnu kolledž



KLIENDITEEKOND…

… aitab mõista, kuidas klient Teie toote, 

teenuse, ettevõtte või brändiga ajas suhestub. 

Klienditeekonda võib vaadata ka kui kvaliteedi 

mõõdikut (ideaalse protsessi kirjeldus), kuidas 

iga klienti protsessi jooksul kohelda tuleks. 
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Allikas: http://m.web-integration.info/en/blog/customer-journey-how-to-get-a-map-that-makes-customers-come-to-you/



4



* Klienditeekond kommunikatsiooni vaatenurgast
Allikas: NatureBizz käsiraamat



* Toote elutsükkel ja võimalikud kohad rohelise sõnumi edastamiseks
Allikas: Kerli Kant Hvass´I ringmajanduse loeng mais 2020



KODULEHT
Allikas: https://turbliss.eu/et/meie-lugu



KODULEHEL OLEV BLOGI
Allikas: Iglucraft blog https://www.iglucraft.com/en/blog/how-to-get-a-proper-sauna-experience



KODULEHT
Allikas: https://www.iglucraft.com/en/story/; https://turbliss.eu/en/meedia



Allikas: https://boostyourself.ee/brandisaadikud/

BRÄNDISAADIKUD KODULEHEL



VIIDE INSTAGRAMILE
Allikas: https://luonkos.fi/?v=a57b8491d1d8 



JUTUROBOT FACEBOOKIS Allikas: Boost Yourself Facebookilehe kuvatõmmis



Allikas: https://et-ee.facebook.com/pg/lamuujaatis/posts/?ref=page_ internal

KOMMUNIKATSIOON FACEBOOKIS



Allikas: https://et-ee.facebook.com/pg/lamuujaatis/posts/?ref=page_ internal

KOMMUNIKATSIOON FACEBOOKIS



EKSIMUSED & KOMMUNIKATSIOON

Oma loodust säästvaid ja rohelisi tegevusi tasub kommunikatsioonis 

välja tuua. Ühtlasi on oluline pidada kliendile antud lubadust. 

Rohepesu see sihtrühm ei andesta.

15
Allikas: https://www.crueltyfreekitty.com/news/the-body-shop-natura-cruelty-free/



16
Allikas: https://www.lhv.ee/roheline



17VASTUTUSTUNDLIKE TEGEVUSTE KOMMUNIKEERIMINE
Allikas: https://www.moomin.com/en/blog/help-the-moomins-save-oursea/#cb518c96



TOODE

- kasu nii tarbijale kui looduskeskkonnale

- hinda ja kõrvalda tava- ja roheliste toodete vahelised erisused

- keskkonnasõbralik pakend

KOHT

- suletud ahelaga 

tarbimistsükkel 

vähendab kulusid & 

teenus paraneb

REKLAAM

- toote ja brändi rohelisuse selge välja toomine

- ökomärgised & pakend on roheliste toodete võtmetunnused

- mitte kasutada üldisi ja eksitavaid sõnumeid, et vältida rohepesu

HIND

- valmidus maksta 

kõrgemat hinda 

rohelise toote eest

POSITSIONEERIMINE

- brändi positsioon

- funktsionaalne või emotsionaalne

SEGMENTEERIMINE

- tarbijate „rohelisus“

- ostu tajumine

SIHTIMINE

- roheline toode rohelisele tarbijale

- tavapärastele toodetele roheliste 

omaduste lisamine

ERISTUMINE

- roheline on 

konkurentsieelis

Roheline turundus-

strateegia

Roheline 

turundusmeetmestik

Allikas: Väljavõte Dangelico. & Vocalelli. (2017) Kotleril & Armstrongil (2014) põhinevast mudelist
“Green Marketing”: An analysis of definitions, strategy steps, and tools through a systematic review of the literature. Journal of Cleaner Production (165), 1263–1279. DOI: 10.1016/j.jclepro.2017.07.184



SIHTRÜHMAPÕHINE 
TURUNDUSMEETMESTIK

Sihtgrupp ja turg …………………………………...

Sihtgrupi ootused ………………………………….

Sihtgrupile pakutav väärtus/kasu …...……………

USP ehk unikaalsed müügiargumendid …………

Mõõdetavad turunduseesmärgid ………………...
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Allikas: NatureBizz käsiraamat



MILLISEID KANALEID KASUTADA?
● Neid, mida Teie (potentsiaalne) klient kasutab

● Koduleht, mille kaudu toode osta või 

ettevõtte/poe asukoht leida 

● Sotsiaalmeedia, et meelitada inimene 

kodulehele või suunata edasimüüja juurde 

(võib kuluda aega, enne kui ost sooritatakse)

● Oluline on oma kommunikatsioonitegevusi 

mõõta (digitaalsed vahendid teevad selle 

lihtsaks) ning kui need ei tööta, siis valige 

teine strateegia
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Aitäh kaasa mõtlemast!

Rohkem infot: 
http://www.projectnaturebizz.eu/


