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Ettekande sisu

- Kuidas turundus, müük ja kliendihaldus töötavad?

- Milliste tööriistadega saame toetada seotud protsesse?

- Näited, soovitused, arutelu.





Valged valed ja valus tõde

- Meil pole piisavalt aega. Erinevaid 

digilahendusi (erinevates 

kategooriates) on liiga palju.

- Me ei tea tegelikult, mis töötab.

Saame järgida parimaid praktikaid (mis 

muutuvad ajas) ja teha eksperimente.

- Lektor ei tea kõike. Teenusepakkujad 

ei tea kõike. Ja ka suurettevõtetes pole 

kõik ideaalselt kontrolli all. See on OK.



Sissejuhatuseks

- Tarkvara ei tööta, kui me ei tea, mida me saavutada tahame. 

- Tarkvara ei tööta ilma toetavate protsessideta (võta nende loomiseks aega).

- Erinevad ettevõtted (sh samas sektoris) võivad vajada erinevaid lahendusi.

- “Üheksa korda mõõda, üks kord lõika” - testi erinevaid digilahendusi enne 

valiku langetamist (sa teed valiku aastateks ja ei soovi seda kahetseda).

- Juurutamine võtab aega ja isegi väikese ettevõtte puhul võib kohata 

kasutajate vastuseisu/resistentsust (valmistu selleks teadlikult).

- Kui mõista turunduse ja müügi põhialuseid, siis on lihtne ajaga (ja uute 

toodete/trendidega) kaasas käia.

- Tunne oma klienti - see on kõige alus müügi ja turunduse puhul (miks klient 

ostab, millal ta ostab, kus ostab, kui kallilt).



Alustava ettevõtte väljakutsed ja eelised

Väljakutsed

- Raha pole, tasulistesse digilahendustesse investeerimine on raskendatud.

- Aega pole, alustavad ettevõtted on väikesed ja tööd on rohkem kui tegijaid.

- Konkureerimine suurte ettevõtetega raske:  

- sageli vaja olla iseõppija, ei saa maksta eksperdile probleemi lahendamise eest

- turunduseelarve on väike või puudub üldse, müügitiimi ka pole 

Eelised

- Kiirus, agiilsus - võimalus katsetada kõige uuemaid digilahendusi turul ja neid kohe kasutusele võtta 

(suurettevõtted sageli ühe lahenduse lõksus).

- Paindlikkus - võimalus oma ettevõtte brändi, teenuseid, tooteid kujundada vastavalt vajadusele 

(suurettevõttes aeganõudvad otsustusprotsessid). Õigete tööriistade ja hea automatiseerimisega 

saab konkureerida endast oluliselt suuremate ettevõtetega. 



Turundus



Lähtepunktid turunduses

- Ka parim toode turul vajab, et tarbijad sellest teadlikud oleksid (nt. Coca-

Cola pole maailma parim karastusjook, kuid bränd on pidevalt nähtaval ja 

kõigile tuntud). 

- Tänases tähelepanumajanduses konkureerime me inimeste silmapaaride 

ja aja nimel kõigis kanalites ja koguaeg. 

- Me tahame leida uusi kliente ja hoida vanu. Selleks peame me neid 

teavitama või neile meenutama, kuidas meie teenus või toode nende elu 

paremaks teeb või nende probleeme lahendab. 

- Me tahame kliendini jõuda talle sobival ajal ja talle sobivates kanalites.

Kui meil pole seda infot, siis me peame selle järgi uurima). Selleks teeme me 

eksperimente ja mõõdame tulemusi (et turunduseelarve läheks asja ette).



Terminoloogiast (1)



Terminoloogiast (2)





Marketing Mix, 7 P-d



Kui palju  neid P-sid siis olema peab?



Räägime torudest (AIDA)



Millist valida? 





Kokkuvõtteks

- Kõik mudelid püüavad esitada loogilist struktuuri ja tegevuste järgnevust.

- Ei ole ühte “kindlat ja õiget” hierarhilist mudelit, leidub rohkelt variatsioone. 

Esimene oli nn AIDA, loe siit: https://en.wikipedia.org/wiki/AIDA_(marketing)

- Turunduse puhul on peamine, et väärtuspakkumine jõuaks pot. kliendini

(kanalite kaudu, mida ta kasutab) ja et teavituse tulemusena kaalutaks ostu.

- Kui täna on raske siduda väärtuspakkumist, kliendisegmenti ja kanaleid (nii müük 

kui turundus), võib abiks olla Osterwalderi ärimudeli lõuend:

https://en.wikipedia.org/wiki/Business_Model_Canvas#/media/File:Business_Mod

el_Canvas.png

- Protsesse ehitame vastavalt enda vajadustele, võimalustele ja kliendiprofiilile.

- Kasutatavad digilahendused peavad toetama meie protsesse või olema 

vastavalt kohandatavad.

https://en.wikipedia.org/wiki/AIDA_(marketing)
https://en.wikipedia.org/wiki/Business_Model_Canvas#/media/File:Business_Model_Canvas.png


Müük



Lähtepunktid müügis

- Ostu sooritamine kliendi poolt ei juhuslik tegevus. See tähendab, et 

müügiprotsess on midagi sellist, mida me saame disainida ja mõjutada.

- Mõned inimesed sooritavad ostu suurema tõenäosusega kui teised. Me 

tahame teada, miks see nii on. Sellepärast disainitakse nt. personasid (kliendi 

prototüüp/profiil), mis võimaldavad meil mõista, kas müük võiks olla edukam 

kindlates kanalites, kindla sagedusega või kindlat tüüpi sõnumiga. Teenusel 

tootel on tavaliselt 1-2 nn primary personat. Sellele kirjeldusele vastavad 

inimesed ostavad 80% meie teenustest ja toodetest. 

- Müügi puhul tuleb meil turunduselt kujundlikult väljendudes “töö üle 

võtta” selles faasis, kus inimesel on teenustest/toodetest mingi teadmine 

olemas, tekkinud huvi või isegi olemas selge ostukavatsus.



Veel torudest (AIDA)





Igaühele oma toru - vali sobivaim või ehita ise





Kliendi teekond



Kokkuvõtteks

- Kõik mudelid püüavad esitada loogilist struktuuri ja tegevuste järgnevust.

- Ei ole ühte “kindlat ja õiget” hierarhilist mudelit, leidub rohkelt variatsioone. 

Esimene oli nn AIDA, loe siit: https://en.wikipedia.org/wiki/AIDA_(marketing)

- Sarnaselt turundusele on rohkelt erinevaid arusaamu selle kohta, kuidas 

müüki peaks struktuurselt käsitlema. Kõikide torude (hierarhiliste mudelite) 

eesmärk visualiseerida reaalsust - seda, kuidas mingi asi loogiliselt võttes 

peaks toimima. Antud juhul siis turundus ja müük.

- Kui täna on raske siduda väärtuspakkumist, kliendisegmenti ja kanaleid (nii müük 

kui turundus), võib abiks olla Osterwalderi ärimudeli lõuend (link eespool).

- Protsesse ehitame vastavalt enda vajadustele, võimalustele ja kliendiprofiilile.

- Kasutatavad digilahendused peavad toetama meie protsesse või olema 

vastavalt kohandatavad.

https://en.wikipedia.org/wiki/AIDA_(marketing)


Kliendi-

haldus



Kliendihalduse lähtekohad

- Kliendid (olgu nad ettevõtted või eraisikud), pole väga erinevad meie sõpradest ja 

teistest inimestest, kellega tahame omada häid suhteid. Me võime nt tahta kliendile 

(või tema esindajale) soovida palju õnne sünnipäevaks või saata kaardi jõuludeks. Või 

saada nendega vahel kokku.

- Erinevus seisneb selles, et me tahame oma klientidelt raha saada. Seetõttu on see 

suhe isegi keerulisem. Sisuliselt tahame me mõista kui hea meie suhe on, kas me 

saame seda kuidagi mõjutada, mida on selleks tehtud varem ja mida plaanitakse teha 

tulevikus. CRM seob tervikuks turunduse ja müügi.

- Lühidalt võib öelda, et CRM (Customer Relationship Management) võtab kokku 

kliendisuhtluse mineviku (varasemad tegevused, käive), oleviku (käivad tegevused, 

käive) ja tuleviku (plaanitud tegevused) ning võimaldab seotud tegevusi juhtida. 



- Turul on rohkelt erineva 

funktsionaalsusega 

digilahendusi - puudub 

standard.

- Ka siin on mõistlik valida 

endale (ja oma 

tööharjumustele ja 

protsessidele) sobivaim 

lahendus.



Digilahendused

Meiliturundus: Smaily, MailChimp, MailerLite, Surveymonkey

Sotsiaalmeedia (automatiseerimine): HootSuite, Buffer

Veeb, e-poed: Google Analytics, Voog, Wordpress, Squarespace, Shopify, 

Fotod/Visuaal: Unsplash, Pexels, Canva

CRM: Pipedrive, Scoro, HubSpot

SEO: Erinevad SEO checkerid (nt https://neilpatel.com/seo-analyzer/)  

https://smaily.com
https://mailchimp.com
https://www.mailerlite.com
https://www.surveymonkey.com
https://hootsuite.com
https://buffer.com
https://analytics.google.com/analytics/web/
https://www.voog.com
https://wordpress.com
https://www.squarespace.com
https://www.shopify.com
https://unsplash.com
https://www.pexels.com
https://www.canva.com
https://www.pipedrive.com/et
https://www.scoro.com
https://www.hubspot.com
https://neilpatel.com/seo-analyzer/


Kokkuvõtteks

- Kui loengus vaatasime neid näiteid koos, siis enda jaoks valikuid tehes, võta 

toodud nimekiri ette ja loo endale tasuta kasutaja (tavaliselt on võimalik 

erinevaid digilahendusi võimalik tasuta kasutada 14 päeva või 30 päeva). 

- Alustavatele ettevõtjatele ja neile, kelle mahud on väikesed, võivad 

digilahendused sageli olla tasuta.

- Täna on väikeettevõtjal rohkem võimalusi oma töö targaks 

planeerimiseks ja automatiseerimiseks, kui kunagi varem. 



Lugemist

● Eesti üks asjalikumaid turundusblogisid: https://karolakarlson.com

● Tasulise reklaami ja turunduse võimalused väikeettevõtjale:  https://digiturundaja.ee/olen-

vaikeettevotja-kel-reklaami-eelarved-on-minimaalsed-milline-on-koige-odavam-parem-ja-efektiivsem-

reklaamikanal/

Erinevad tööriistad: 

● https://www.leadfeeder.com/blog/30-startup-marketing-tools/

● https://medium.com/on-purpose-stories/digital-tool-box-for-social-enterprises-charities-b4bc3f4c4184

● https://www.digispaze.com/best-free-digital-marketing-tools/

Otsi ise juurde! Julge pealehakkamine, uudishimu ja otsingumootorid on alustava ettevõtja parimad sõbrad.

https://karolakarlson.com
https://digiturundaja.ee/olen-vaikeettevotja-kel-reklaami-eelarved-on-minimaalsed-milline-on-koige-odavam-parem-ja-efektiivsem-reklaamikanal/
https://www.leadfeeder.com/blog/30-startup-marketing-tools/
https://medium.com/on-purpose-stories/digital-tool-box-for-social-enterprises-charities-b4bc3f4c4184#faed
https://www.digispaze.com/best-free-digital-marketing-tools/


Aitäh kuulamast!


