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ABSTRACT
A.Aav, L.Tuuling , E.L. Ebber . Recommendations for Valete Ecocenter OÜ for more
profitable management . Institute of Agricultural and Environmental Sciences. Estonian
University of Life Sciences. 18 pages, 3 chapters, 1 table, 4 references, appendices. Tartu
2016. In Estonian.

First chapter of the paper introduces the organic products store, which is located in Tartu,
Estonia. Majority of the products (ca 70%) are originated from foreign countries such as Italy,
UK, Austria and Germany. The proportion of Estonian products is ca 30%. All the products
are certified organic. The main products which can be found from the store are: milk, eggs, all
sort of canned products, coffee beans, tea, herbs, sweets (cookies, chocolate, snacks), wine,
meat, flour, flakes, ice cream (dairy, raw, vegan), hygienic products (cotton pads etc.),
cosmetic products, household products (washing machine liquids etc), clothes (underwear
made from silk-wool, silk, wool). So basically every day needs are covered with the products
in the store.
The second chapter is focused on the SWOT analysis and the outcome of it. There is a chart
that takes all the results together and after the chart follows the discussion.


Strengths: wide assortment; only certified organic products; open canisters with
washing liquids (You can fill Your own bottle); a lot of space to move around; parking
lot in front of the store.



Weaknesses: uninformative webpage; location (too far from the downtown, hard to
find); too little advertisement; no web-shop; majority of the products from foreign
countries.



Opportunities: opening of the web-shop; little selling boxes to the downtown shopping
centres; more advertisement; open-door days with professional product introducers;
home-delivery system; to create a section for sustainable (not certified) products.



Threats: too little products from Estonia; too little customers; more easy to access for
car-owners.

Based on the workgroup discussion, the recommendations to increase the efficiency and gain
more profit, are as follows: to open the web-shop (really popular and this would increase the
number of the customers); to improve the webpage (pictures of the products, prices etc); to
3

make more advertisement (i.e. create Instagram account for posting new products, good prices
etc); to open little temporary selling-boxes, with few products, in the downtown (good way to
guide people to the shop); to make few days in the year with very good prices; to deliver the
goods to the door of the customer (once a week as a payed service).
The store is good but can be better and more profitable when processing of Estonian products
more develops and increases which enlarges assortment of products for selling.
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SISSEJUHATUS
Ettevõttest
Käesolev SWOT analüüs on koostatud Tartu linnas tegutseva Valete Ökokaubad OÜ kohta.
Ettevõtte kodulehelt saab esmalt teada, et tegemist on ettevõttega, mis tegeleb mahetoodete
edasimüügiga. Õiglase kaubanduse eest seisab Altromercaro hulgiladu Itaalias. Lõuna-Eesti
Ökokeskus müüb nende kohvi, teed, suhkruid, makarone ja kuivaineid, nagu näiteks quinoa ja
punane riis. Võrratute gluteenivabade makaronidega varustab neid Andriani Itaaliast. Kolmas
hea Itaalia partner on Fiorentini, kellelt tulevad suurepärased gluteenivabad vahvlid maisist,
riisist, tatrast jms. Höllinger on Austria perefirma, kelle kõrrejoogid ja limonaadid on Eestis
väga hea vastuvõtu leidnud. Morgenland on Saksa pakendaja, kes toob üle maailma kasvavad
puuviljad, seemned ja pähklid kuivatatud kujul ka Eesti tarbijani, lisaks nendele saab
Höllingeri kaudu soetada ka tervislikku kookosõli. PrimaVita on Saksa hulgiladu, mis
vahendab laia valiku s.h. hommikuhelbeid, maitsvaid batoone ja taimseid võileivamäärdeid.
Rosenfellner oli algselt veski Austrias, kuid nad on kasvanud juba ammu firmaks, kust saab
laia valikut kuivaineid ja küpsetussegusid. EverTrust Ltd Londonis pärit firma otsib kogu
maailmast kokku kõige soodsamad supertoidud, mida ka Valete Ökokaubad OÜ maale toob
ning edasi müüb.
Lisaks kõikvõimalikule toidukraamile müüb Valete Ökokaubad OÜ Šveitsi firma Hocosa
öko-sertifikaadiga riideid, mida saavad kanda kõik vastsündinutest vanainimesteni välja.
Valikus on siid, siid-vill, siid-puuvill, vill.
Valete Ökokaubad OÜ toob maale tooteid, mida vahendab ka edasimüüjatele üle EestiTallinnas, Rakveres, Viljandis, Võrus, Põlvas, Jõhvis ja Tartus.
Välismaise toodangu ülekaal on märgatav, moodustades 70% kaubavalikust. Kohalike tootjate
käest võetakse müügile ainult sertifitseeritud mahetooteid, et vältida segaduse tekitamist
maheda ning keskkonnasäästliku toodangu valimise vahel. Esindatud on küpsised, kuivained,
põldoad jmt.
Ettevõttes Valete Ökokaubad OÜ saaks kodumaise kauba osakaalu suurendada, kui ettevõte
looks oma poodi sektsiooni, mis pakub ainult keskkonnasäästlikult toodetud kaupa. Selliselt
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laiendaks pood oma klientuuri ja inimestel ei tekiks segadust keskkonnasäästlikult ja
sertifitseeritud mahedalt toodetud kauba valimisel.

Mahepõllumajanduse roll maailmas ja Eestis
Sertifitseeritud mahepõllumajanduslik tootmine esineb maailmas on hinnanguliselt 22
miljonil hektaril. Suurimad alad on Austraalias, Argentiinas, Itaalias, USA-s ja Saksamaal.
Euroopa riikides moodustab sertifitseeritud orgaaniline sektor 11,3 protsenti kogu
põllumajandusmaast. Orgaaniline põllumajandus omab tähtsat rolli Austrias, Šveitsis, Itaalias,
Soomes, Taanis ja Rootsis.
Mahepõllumajandus on üks kiiremini kasvavaid põllumajandusliike paljudes arenenud
riikides. Praegusel hetkel on Euroopa Liidu üks kiiremini arenev sektor Suurbritannia.
Mahepõllumajanduslike ja mahedale üleminevate maa-alade osakaal on 50 000 ha-lt (1996)
kasvanud 680 000ha-le (2001).
Toidupuudusest hoolimata, on tarbijate nõudlus mahedalt kasvatatud toidu järele kasvanud
kiiremini kui kunagi varem. Näiteks Suurbritannias on orgaanilise toidu nõudlus kasvanud
umbes 40% aastas, kuid orgaanilise toidu pakkumine seevastu vaid 25%. Saksamaa
valitsuspoliitika eesmärk on, et orgaaniline põllumajandus saavutaks 10 aastaga 20%
turuosast. Saksamaal moodustab riigisisene orgaaniliste köögiviljade toodang 81%.
Eestis on mahetootmine üsnagi hoogsalt laienenud – selle üheks põhjuseks on põllumeeste
teadlikkuse

kasv

looduslähedaselt

majandamise

osas,

aga

oluline

on

ka

mahepõllumajandusliku tootmise toetus, mida makstakse alates 2000. aastast. 2014. aasta
andmete kohaselt oli Eestis mahepõllumajandusega tegelevaid ettevõtteid tervelt 1542.
Mahetooted on kõige rohkem esindatud ökopoodides, kuid käivet teevad rohkem
tavapoodides kättesaadavad mahedalt toodetud kaubad.
Kõrge hind tihti on põhjuseks, miks inimesed mahetoitu ei osta. Vahel pole hinnavahe
tavatoodetega märgatagi, kuid mõnel juhul on mahetoit ligi kaks korda ja isegi rohkem
tavatoodetest kallim. Suure hinnavahe põhjuseks on tavaliselt suured transpordikulud ja
toodete käsitsi töötlemine. Mahetoidu müügiga tegutsevaid ettevõtteid on Eestis umbes 40,
pooled neist asuvad pealinnas. Positiivseks punktiks võib lugeda, et mahetoit on üha suuremal
määral jõudmas tavapoodidesse – nt saab kaupa soetada Tallinna ja Tartu Kaubamajast,
Selveritest, Rimidest jne. Ära ei saa unustada ka internetivahendusel toimivaid poode – neid
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on umbes kümmekond. Mahedalt tegutsevad ettevõtted käivad tihti erinevatel messidel ja
laatadel, kus on inimestega otsene kontakt. Tekkinud on otse tootjalt tarbijale võrgustik
(OTT). Nii saab inimene kauba kätte otse tootjalt, ilma et tootja ja tarbija vahele jääksid
erinevad ettevõtted. Hoolimata sellest, et inimesed saavad kaupa osta otse talunikult, on
otsemüügi osakaal vähenemas.
(Refereeritud veebilehtedelt: http://orgprints.org/3113/1/UNCTADorganic2004.pdf ja
http://www.agri.ee/sites/default/files/content/valjaanded/2015/trykis-2015-mahepollumajandus-2014.pdf)
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SWOT ANALÜÜS
SWOT analüüs koostatakse selleks, et hinnata ettevõtte tugevusi (Strengths), nõrkusi
(Weaknesses), võimalusi (Opportunities) ning ohtusid (Threats).
See peatükk keskendub SWOT analüüsi tulemustele ning arutelule. Peatüki alguses esitatakse
kokkuvõttev tabel (Tabel 1), kust saab lugeda ettevõtte analüüsi käigus välja toodud
tugevuste, nõrkuste, võimaluste ja ohtude lühendatud nimekirjasid ning sellele järgneb
arutelu, mis selgitab erinevate punktide sisu lähemalt lahti.
Tabel 1. Kokkuvõttev tabel Valete Ökokaubad OÜ iseloomustamiseks SWOT analüüsi meetodil

NÕRKUSED

TUGEVUSED


















Suur kaubavalik
Parkla poe ees
Müügil vaid sertifitseeritud
mahetoodang (erimärgistusega
tooted, mis taotlevad sertifikaati)
Poes meeldivalt palju liikumisruumi
Puidust ostukorvid
Lahtised kanistrid
majapidamisvahenditega (võimalik
osta oma taarat kasutades)
Kaup arusaadavalt, süsteemselt ja
visuaalselt kenasti lettidele sätitud
Hea valik kaupu ka toortoitlastele
ning veganitele
Suurim mahejäätiste valik Tartus
(lisaks toorjäätised + veganjäätised)
Tugev domeen
VÕIMALUSED







E-poe avamine
Informatiivse kodulehekülje avamine
Rohkem reklaami teha (messid,
Instagram, Snapchat)
Väikeste lisa-müügibokside avamine
kesklinna, Annelinna, LõunaKeskuse taluturule
Keskkonnasäästliku kauba sektsioon
luua
Kojutoomisteenus Tartu linnapiires
Avatud uste päevad koos
tooteesitlejatega






Asukoht
Vähene reklaam
Kodulehekülg
Vaid ca 30% kodumaist toodangut
Keskkonnasäästlikku toodangut ei
võeta müügile
E-poe puudumine
Püsikliendisüsteem puudulik

OHUD




Klientuuri vähesus (vähene reklaam,
asukoht)
Liigne välismaisele toodangule
keskendumine (ca 70%) / vähene
kodumaise kauba osakaal
Mugav külastada vaid autoomanikel
(eakam/autovaba klient ei pruugi
külastada asukoha tõttu)
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Tugevused

















Suur kaubavalik – poest saab osta praktiliselt kõik toidukaubad, mida koduses
majapidamises vaja läheb. Esindatud on piimatooted, lihakaubad, munad, värsked
köögi- ja puuviljad, maitsetaimed (nii värskelt kui ka kuivatatuna), teed, kohvid,
veinid, magustooted, maitseained, kuivained, konservid, mahlad jne. Lisaks saab
sellest poest osta hügieenitarbeid (WC-paberid, hügieenitooted naistele, vatipadjad
jm.). Esinduslik valik on ka majapidamistarbeid (pesugeelid igaks eesmärgiks, seebid,
ihupesu tarbed jne.). Kosmeetikatoodete valik on suur ja igaüks leiab oma.
Parkla poe ees – kuna pood asub keskusest eemal, on oluline, et selle läheduses oleks
parkla ning see oluline eelis on täidetud. See tagab klientidele mugava võimaluse ka
suuremad ostukotid koju toimetada ja suuremate ostude korral saab tõenäoliselt
pikema perioodi tagant poodi külastama (ei pea nii tihedasti spetsiaalselt kohale
sõitma).
Müügil vaid sertifitseeritud mahetoodang (erimärgistusega tooted, mis taotlevad
sertifikaati) – mugav kliendile, kes soovib kindlasti vaid mahetoodangut ilma, et peaks
toodete etikette lugema. Kindel ja usaldusväärne.
Poes meeldivalt palju liikumisruumi – võrreldes mõne muu mahepoega on Valete
Ökokaubad poes palju liikumisruumi. See tagab hea „hingamise“ ja ei tekita tunnet, et
müüja pingsalt jälgib või tuleb kohe midagi pakkuma. Paljudele klientidele selline
väike ruum ning „intensiivne“ müük ei sobi (soovitakse vaadata ja valida ja ise
tunnetada).
Puidust ostukorvid – poes on vahvad ja väga keskkonnasäästlikud puidust
ostukorvid!
Lahtised kanistrid majapidamisvahenditega (võimalik osta oma taarat kasutades) –
puhastusvahendid, mida müüakse lahtiselt lubavad pisut raha säästa ning samuti ei pea
pidevalt taarat minema loopima vaid saab edukalt taaskasutada seni, kuni võimalust
või soovi on.
Kaup arusaadavalt, süsteemselt ja visuaalselt kenasti lettidele sätitud – kaup on
lettidel loogiliselt ja arusaadavalt, ei teki segadust, et kust mingit kaubaartiklit otsima
peaks. Lisaks on lettidel piisavalt „õhku“, ei pea kartma, et midagi riiulilt võttes
ülejäänud asjad maha kukuvad.
Hea valik kaupu ka taime- ning toortoitlastele – toortoitlasel on raske
valmisprodukte tavakaubandusest leida (nt. jäätist), kuid Valete Ökokaubad OÜ
pakutavast saab ka toortoitlane endale meelepärast valida.
Suurim mahejäätiste valik Tartus (lisaks toorjäätised + veganjäätised) – oluliselt
suurem valik, kui teistes mahepoodides, lisaks eraldi jäätised veganitele ning
toortoitujatele.

Nõrkused




Asukoht – poe asukoht on keskusest küllaltki eemal ja eeldab suuremate ostude
sooritamise korral autoga kohale minekut, kuna käe otsas on suuri ostukotte küllaltki
tülikas transportida.
Vähene reklaam – kliendibaasi suurendamiseks on liiga vähe reklaamtegevust.
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Kodulehekülg – kodulehekülg on vähese informatsiooniga, puuduvad toodete hinnad,
selged tootesektsioonid.
Vaid ca 30% kodumaist toodangut – kodumaise toodangu osakaal väike, eeldab
mahesertifikaadi olemasolu, lisaks on pakkumine tootjate poolt väike.
Keskkonnasäästlikku toodangut ei võeta müügile – klientide seas segaduse
vältimiseks ei müüda poes keskkonasäästlikult toodetud kuid ilma mahesertifikaadita
tooteid.
E - poe puudumine – pood jätab ennast ilma lisateenistusest, tänapäeval on e - poed
väga head turustamisallikad ja nende külastatavus on kõrge.
Püsikliendisüsteem puudulik – sõbrahinda saab sellisel juhul, kui seda ise küsida või
kui müüjal on kliendi nägu meeles.

Võimalused













E-poe avamine – suurendaks kindlasti kliendibaasi ning ettevõtte käivet.
Informatiivse kodulehekülje avamine – poele head reklaami tegev veebilehekülg
võiks olla atraktiivsem. Võimalus on luua tootegruppide kaupa sektsioonid, kus on
välja toodud kõik tooted koos fotode ja hindadega. Lisaks oleks tore, kui oleks rohkem
informatsiooni ettevõtte enda kohta.
Rohkem reklaami teha (messid, Instagram, Snapchat) – reklaaminime ja turustamine
erinevate nutilahenduste läbi on praegusel ajal üks enim hinnatud ja lihtsam meetod.
Instagrami kontole saaks postitada iga päev soodustoodete fotosid vms. Snapchatis
oleks võimalik postitada videoreklaami stiilis „Oh, teate, kui mõnusaks see shampoon
minu juuksed tegi!!! Proovige kindlasti! Leiate selle shampooni hea hinnaga Valete
Ökokaubad OÜ-st“ vms.
Väikeste lisa-müügibokside avamine kesklinna, Annelinna, Lõuna-Keskuse
taluturule – väiksema sortimendiga boksikeste avamine annaks võimaluse suu-sõnalise
reklaami edastamiseks, lisaks saaks klient väiksemad ostud oma kodule lähemast
„boksist“ sooritada.
Keskkonnasäästliku kauba sektsioon luua – klientides ei teki segadust, kas toode on
mahe või keskkonnasäästlikult toodetud, kui viimaste toodete jaoks oleks poes eraldi
sektsioon, sellekohaselt ka tähistatud. Keskkonnasäästlik toode on reeglina pisut
soodsam, kui mahetoode ning paljudele klientidele seetõttu sobivam, lisaks on suur
hulk inimesi, kelle ostukorvis ei pea sisalduma vaid mahetooted, piisab ka
keskkonnasäästlikust. Võimalus sellise sektsiooni sisseviimise läbi kliendibaasi
suurendada. Lisaks oleks võimalik kodumaist toodangut oluliselt rohkem turustada.
Koju toomise teenus Tartu linna piires – võimalus teha n.ö. püsitellijatele kord kuus
või tihedamini nn. püsitellimuskast, mis kõikidele tellijatele samal päeval kohale
toimetatakse. Mitte igapäevased sõidud (see oleks liigne kulu), vaid 1-2x kuus. Sedasi
oleks ka valdavalt kodus viibivatel pensionäridel võimalik omale mahekaupa soetada.
Avatud uste päevad koos toote-esitlejatega – toodete kiitmine ja nendest
argumenteeritult rääkimine teeb tihti „EI“ ütlemise raskeks ning paar korda aastas
lahtiste uste päevi korraldada, ning eelnevalt head reklaami teha, võimaldab taaskord
käivet suurendada.
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Kliendileht – anda välja kliendileht, poes müüdavate toodete tutvustustega, võib-olla
ka mõned retseptid jne. Selle vahel võiks olla ka mõne toote sooduskupongid või
„salasõnad“ soodustuse saamiseks.

Ohud






Klientuuri vähesus (vähene reklaam, asukoht) – vähese reklaamtegevuse ja keskusest
eemale jääva asukoha tõttu võib kliendibaas liiga väikeseks jääda ning see võib
ettevõttele saatuslikuks saada.
Liigne välismaisele toodangule keskendumine (ca 70%) – Eesti tarbija on üha
targem ning soovib toetada oma riigi väike-ettevõtteid. Lisaks on importkaupade
ökoloogiline jalajälg väga suur.
Mugav külastada vaid autoomanikel (eakam/autovaba klient ei pruugi külastada
asukoha tõttu) – Jalakäijatel on kohale võimalik kas kõndida või sõita
linnaliinibussiga. See eeldab konkreetselt selle poe retke ette võtmist. Juhuslik
sattumine Valete Ökokaubad OÜ-sse on tõenäoliselt väga harv.
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ETTEPANEKUD VALETE ÖKOKAUBAD OÜ EDU
KASVATAMISEKS
Valete
Ökokaubad
OÜ
edu
kasvatamiseks
soovitame
ettevõttel
kindlasti
parandada/uuendada kodulehekülge. Veebileheküljelt saadav informatsioon on tundlikule
tarbijale väga oluline. Tootefotod ja info hindade kohta on tihtipeale kriitilise tähtsusega. Kui
pood asub küllaltki kaugel keskusest, otsib klient tihti eel-informatsiooni veebist. Kui
kodulehekülge külastades informatsiooni ei saa, jätab klient poodi tulemata.
Lisaks soovitame avada e-poe. See parandaks kindlasti ettevõtte käivet, kuna toodang oleks
kergesti kätte saadav praktiliselt igas Eesti otsas. Lisaks saab selle mugavalt koduleheküljega
siduda, mis tähendab, et topelt veebilehti pole vaja. Klient saaks e-poes surfates kogu
vajamineva info toote kohta kätte.
Nii väärt kaubale on hetkel liialt vähe reklaami. On suur tõenäosus, et paljud Tartus elavad
inimesed isegi ei tea Valete Ökokaubad OÜ olemasolust. Käiakse Lõuna-Keskuses
Looduspere poes ning Kesklinnas Biomarketis. Seega rohkem reklaami! Selleks on palju
häid võimalusi. Alati tasub käia messidel, kus liigub palju inimesi, seal saab jagada
sooduskuponge ja visiitkaarte ning kliendilehti. Võimalusel luua Instagrami konto (ainult
Facebookist praeguse ajal võib väheks jääda). Kvaliteetsete fotode kaudu turustamine on üha
edukam müügitrend tänapäeva nutiseadmete ühiskonnas. Lisaks võiks luua Snapchati konto,
mille kaudu saaks püsiklientidele saata toodetest lühikesi videotutvustusi. Snapchat on
hetkeseisuga üks enim kasutatud sotsiaalmeedia aplikatsioone nutitelefonides. Nutilahendused
aitavad olla klientidega pidevas kontaktis. Lisaks toimub praegu kõige huvitava jagamine ehk
„sheerimine“, mis võimaldab populaarset toodet reklaamivat fotot ka oma tuttavatele edasi
postitada.
Soovitame avada väikesed müügiboksid erinevates linnaosades. Need ei pea olema üldse
suured. Võivad olla kasvõi n.ö. lahti pakitavad ajutised boksid (sarnaselt LHV, Starmani jne.
müügiboksidele). See on hea võimalus inimesed edasi poodi suunata! Ajutised müügiboksid
võivad näiteks kaubamajas ka kord kuus olla. See köidab inimeste tähelepanu. Edasimüüjatel
ei ole suurt huvi teisele poele reklaami teha, seega oleks hea, kui „omad inimesed“ käiksid
vahepeal poest väljas populaarsemaid tooteid müümas ning reklaam tegemas.
Soovitame avada ka eraldi sektsiooni poes, kus on kaubavalikus keskkonnasäästlikult
toodetud kaup. Tihti ei olegi ostjatele oluline, et oleks kindlasti sertifitseeritud mahetoodang
ja piisab teadmisest, et tegemist on keskkonnasäästliku tootega. Lisaks võimaldaks see edasi
müüa paljude kohalike väikeettevõtjate toodangut, kes tegelikult toodavad täitsa mahedalt,
kuid ei ole viitsinud või saanud läbida bürokraatlikku teekonda mahesertifikaadi taotlemiseks.
Soovitame pakkuda ka kojutoomisteenust. See ei peaks toimuma iga päev. Ilmselgelt oleks
see liiga kulukas ning nõuaks täiendavat tööjõudu. Piisaks vaid korra nädalas või lausa korra
kuus kaua kohale toimetamisest. See võimaldaks mahekaupu soetada ka näiteks eakamatel
inimestel, kes kodust väga väljas ei käi, kuid on huvitatud ning agarad internetikasutajad.
Lisaks ei nõuaks see suurt lisaväljaminekut. Kui sõidud planeerida ühele päevale ja pakkimine
toimuks samal päeval, võiks ideaalsetes tingimustes vaid ühel päeval ühe lisatöötaja
graafikusse lisamisest. See on kliendi jaoks äärmiselt mugav teenus!
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Paar korda aastas soovitame teha avatud-uste päevasid, kus oleks kohal kas
spetsialiseerunud või siis lihtsalt tooteid hästi tundvad inimesed, kes saaksid klientidele
soovitusi ning õpetussõnu jagada, lisaks muidugi tooteid kiita ning selgelt argumenteerida.
Avatud-uste päevadele peaks kindlasti eelnema müügiboksid ostukeskustes või muul moel
suurem reklaam.
Soovitame välja anda kliendilehe, milles oleks reklaam kuu soodustoodetele ja sisukam
tutvustus mõne konkreetse toote kohta. Lisaks võiks selles olla temaatiline ristsõna ja mõni
vahva retsept. Sellised kliendilehed kutsuvad kliente juurde. Kui kliendilehe vahel oleks ka
mõni sooduskupong või salasõna soodustuse saamiseks, oleks see ka hea võimalus inimesi
poodi kutsuda.
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Töögrupp: Eva-Loona, Lisan ja.Alice (ja pisike Adeele).
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