
Tere tulemast!
6.02.2020 
Rohelise brändi loomine
Jätkusuutlik kvaliteedijuhtimine



kohvipaus

Sissejuhatus moodulitesse „Rohelise brändi loomine“ ja 

„Jätkusuutlik kvaliteedijuhtimine“ (Heli Tooman – TÜ Pärnu 

kolledž), NatureBizz käsiraamatu ülesanded, grupitöö (Marit 

Piirman – TÜ Pärnu kolledž)

Jaanihanso siidrivabriku brändi ja ettevõtte tutvustus, ringkäik, 

degusteerimine (Alvar Roosima – Jaanihanso OÜ)

lõuna

Jätkusuutlik kvaliteedijuhtimine rohelisele mikroettevõtjale 

(Tiia Tammaru – Eesti Kvaliteediühing, Tallinna 

Tehnikaülikool) 

Kvaliteedi juhtimine Klaara-Manni puhke- ja seminarikeskuses 

ning mulla bränd Matogard (Kadi Ruumet – turismiettevõtja)

sirutuspaus

Grupitöö jätkub

Kokkuvõtted, lõpetamine
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Päevakava
09.45 – 10.00

10.00 – 11.30

11.30 – 12.30

12.30 – 13.00

13.00 – 14.30

14.30 – 14.40

14.40 – 15.40



Brändi positsioneerimine
Kohalik bränd

Ei ole roheline                                       Roheline, 

ökosertifikaadiga

Mitte kohalik bränd                           
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Otsides Googlest märksõnaga mahe šokolaad

4



Konkurendid
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Konkurendid
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Konkurendid
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Brändide võrdlustabel (mille 
poolest Teie bränd eristub)
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Bränd Hind Kättesaadavus Rohelisus

Minu bränd

Konkureeriv bränd A

Konkureeriv bränd B



USP (Unique Selling Point) –
unikaalne müügipakkumine ehk 
põhjus, miks keegi peaks ostma 
just teilt ja mitte teie konkurendilt

● Pange kirja 1-3 lauset, mille poolest te erinete 
konkurentidest.

● Kas rohelisus ja jätkusuutlikkus on nendest 
lausetest välja loetavad?

● Esitlege oma USP-d kõrvalistujale.
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Aarna (2005)

http://www.mattimar.ee/publikatsioonid/ette

vottemajandus/2005/01_Aarna.pdf
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http://www.mattimar.ee/publikatsioonid/ettevottemajandus/2005/01_Aarna.pdf


Millised on teie brändi atribuudid?

Kuidas Teie brändi nähakse?

Visanda midagi, mis võiks kliendil esimese 

asjana pähe tulla, kui ta Teie tootele / teenusele 

mõtleb. 
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Kvaliteetne roheline toode/teenus

Milline see on?

Tehniline kvaliteet – Mida klient Teie käest saab?

Funktsionaalne kvaliteet – Kuidas ta seda saab?

12



SWOT (strengths, weaknesses, 
opportunities, threats) – olemasoleva 

situatsiooni analüüs

https://toolkit.balticclimate.org/et/ettevotjad/swot-analuus/kliimamoju-swot-analuusist-kliimastrateegiani
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https://toolkit.balticclimate.org/et/ettevotjad/swot-analuus/kliimamoju-swot-analuusist-kliimastrateegiani


8 moodulit

16.01.2020 - Roheline mikroettevõte ja selle juhtimine
Roheline tarbija ning tema ootused

06.02.2020 - Rohelise brändi loomine
Jätkusuutlik kvaliteedijuhtimine

05.03.2020 - Roheliste toodete/teenuste 
arendus ja disain
Tarneahela juhtimine rohelises 
mikroettevõttes

02.04.2020 - Klienditeekond ja kommunikatsioon
Eksport ja rahvusvaheline turg

07.05.2020 - Lõpuseminar
Aprillis 2020 tublimatele õppereis Ahvenamaale.
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Aitäh osalemast!
Järgneva kuu jooksul tehke 

slaididel / käsiraamatus 
toodud ülesanded lõpuni.


