
EXU Akadeemia ja 
Tallinna ettevõtluskeskuse seminarid 2021

27.05.2021

KUIDAS 
LOOJUTUSTAMISEGA

ETTEVÕTTE
NÄGU 

KUJUNDADA?



Täna stuudios

Magnus Lužkov
Optimist 

Külliki Tafel-Viia
TLÜ EXU

Tiina Hiob,
TLÜ BFM



Sissejuhatus – Külliki Tafel-Viia

Mis on ettevõtte nägu, mis on loojutustus, mis on 
interaktiivsus? – Tiina Hiob

Loojutustuse praktilisi näiteid – Magnus Lužkov

EXU võimalused teadlaste ja ettevõtete kokkuviimiseks –

Külliki Tafel-Viia

Teemad



© Unsplash / Nong Vang

„Lubage, ma 
räägin ühe loo!...“



Tõhus loo jutustamine hõlmab inimeste 

emotsioonide, motivatsiooni ja psühholoogia 

sügavat mõistmist, et publikut tõeliselt liigutada. 

Õppida võime seda haritud spetsialistidelt, aga 

peame seda õppima legendaarsetelt 

jutuvestjatelt ning hinnatud kirjanikelt, kunstnikelt.



Miks saame rääkida ettevõtte „näost“? 

Taju antropomorfsus
Kujutlusest kuvandini





Brändi kuvand konstrueerub selle
põhjal, kuidas inimesed dekodeerivad 
kõiki brändiga seotud signaale.

Kapferer, 2008



1. Mis on minu põhiväärtused? 
2. Mille eest ma seisan? 
3. Kuidas ma tahan, et mind tajutakse? 
4. Milliseid isikuomadusi ma tahan esitada? 
5. Millised suhted minu elus on olulised? 
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Mis mõttes „ettevõte jutustab lugusid“?

Storytelling, Content marketing, Brand journalism, 
Native advertising, …

Miks vana hea jutuvestmine on saanud juhtimises
ja turunduses nii populaarseks mõisteks?



Püüdleb oma olemuselt vabatahtliku

tähelepanu köitvuse poole.

On oma olemuselt

tähelepanuprotsesse katkestav.



https://vimeo.com/313751285

https://vimeo.com/313751285


Storytelling e
loojutustus – seda 
võib käsitleda kui 
protsessi, meetodit 
või tehnikat. 
Aga pigem on see 
kunst ... jutustamise 
„kunst”.
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Ettevõtted kasutavad lugusid 
selleks, et inspireerida oma
tööjõudu, selgitada, kes nad 
on, teadmisi koguda ja 
edastada, kogukondi luua ning 
kliente kaasata.

Lood aitavad auditooriumil 
mõista, kes ettevõte on ja 
kliendid soovivad näha lugu 
jutustavaid reklaame.

Lindsay, 2015
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Narratiivne mõtlemine on meile omane, me õpime
läbi vahetute kogemuste ja vahendatud kogemuste –
sh läbi lugude. 
Lugude jutustamine aitab kaasa emotsionaalse 
sideme tekkimisele ja seeläbi ka brändi suhtes 
positiivse suhtumise loomisele. 
Loole kaasa elamine on seotud aktiivse
tähendusloomega – loo “kuulaja” on interaktsioonis
jutustajaga, on omamoodi kaasautor.



PRAKTILISI
NÄITEID



Interaktiivsus ehk
vastastikmõjulisus

© Unsplash / Jason Rosewell



Tehnoloogiliste, sotsiaalsete või 
koostööl põhinevate interaktiivsete 
funktsioonidega täiustatud lugude 
jutustamise kunst, et pakkuda 
kiiresti muutuvas kultuurilises 
ökosüsteemis uutele käitumistele 
kohandatud sisu.

Digitaalne interaktiivsus



On digitaalse meelelahutuse vorm.

Interaktiivne loojutustus on uue meedia 

fenomen, mille eesmärk on areneda 

tehnoloogilisi võimalusi ja vahendeid uut 

tüüpi jutustamiskogemuse jaoks, mille 

puhul inimene või auditoorium saab loo 
kulgu ja ka lõppu mõjutada. 



Paneb paika, milline on bränd: eesmärk, 
põhiväärtused ja missioon. 

Pakub tarbijale igapäevast reaalsust ületavat
kogemust. 

Motiveerib lugejat või vaatajat sellesse
kogemusse astuma /…/ vaatajaskond tunneks
nagu riskiks ta kaotada juurdepääsu /…/ 
kogemusele /…/ kui nad praegu ei osta, ei järgi
või registreeru. 

Brenner, 2017 

Hea loojutustus

turundusekommunikatsioonina



Suurendab ettevõtte
juhtpositsiooni

Brenner, 2017 

16 korda



suurepärane lugude jutustaja
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universaalne, tugineb üldinimlikele eepilistele situatsioonidele, 
mis on lõimitud ehedate tunnete ja siirusega

selge struktuur ning eesmärk

tegelane, kellega on võimalik end seostada

suudab meid liigutada kõige sügavamate emotsioonide tasandil

suudab üllatada – nagu hea anekdoot J

ei ole tingimata keeruline ega pikk

Hea lugu =



Hea alustav ettevõtja, 
Altpoolt leiad sa nimekirja brändingu ja turunduse põhirelvadest, mis igal edukal ettevõttel üldjuhul olemas on. 
Anna hinnang (! kuni !"), kuidas on lood sinu ettevõtte puhul nende vahenditega ning jäta tühjaks need, mida sul hetkel veel pole. 
! = vilets, !" = suurepärane. Ole võimalikult aus ning ära tunne ennast halvasti, kui sul kõike veel pole - see on ainult potentsiaal.

BRÄNDI NIMI 
Kas see on kõnekas ja meeldejääv? 
Kas seda on lihtne kirjutada ja hääldada? 
Kas sellenimeline domeen on saadaval? 
Kas seda on võimalik patenteerida?

BRÄNDI STRATEEGIA 
Kas sa oled ära kirjeldanud oma sihtgrupi(d), nende vajadused ja ootused? 
Kas sinu brändil on missioon või usk? Või lugu? 
Kas sul on selge brändi lubadus / slogan? 
Kas oled ära kirjeldanud oma brändi väärtused ja põhjused neid uskuda? 
Kas oled ära kirjeldanud oma unikaalsuse või muud tugevused? 
Kas oled ära kirjeldanud oma brändi iseloomu?

VISUAALNE IDENTITEET 
Kas sinu logo peegeldab sinu brändi olemust? 
Kas su brändil on põhivärv, mis eritab teda konkurentidest? 
Kas sul on olemas brändiraamat või juhend, mis hoiab järjepidevust? 
Kas sul on unikaalne foto- või graafikastiil? 
Kas su bränd näeb kõikjal sarnane välja?

TAKTIKALISED ELEMENDID 
Kas sinu kasutajaliides on muljetavaldav ja funktsionaalne? 
Kas sinu koduleht on lahe ja informatiivne? 
Kas sul on olemas brändi film, mis räägib sinu lugu? 
Kas sul on olemas selgitav video, mis tutvustab su teenust või toodet? 
Kui hea on su pitch presentation, millega kaasata investoreid?

Mis on täna sinu brändi suurim nõrkus?

Magnus Lu!kov / Optimist



KOOSTÖÖST 
ÜLIKOOLIGA



Millal peaks 
tulema?
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Kui on:
… vaja teaduslikku valideerimist
… tarvis lahendada homseid teemasid
… vaja võimendust partnerite / finantside osas
… soov arendada tuleviku tööjõudu



MIS
EDASI?



Vaata järele

Kuidas loojutustamisega ettevõtte nägu kujundada? 

(28.05.2021)

Kas teadus on moes?                                  

(29.04.2021)

Teenusedisaini kasulikkusest ettevõttele 

(25.03.2021)

Organisatsiooni digiküpsuse kaardistamine 

(25.02.2021)

Digiprügi kui nurjatu probleem ettevõttes 

(28.01.2021)



exuakadeemia.ee



Näidatud 
videod

Veskimöldre: https://vimeo.com/316512144

Kalev: https://vimeo.com/313751285

COOP: esimene “Hoiame elu igas Eestimaa nurgas” 
lugu: https://vimeo.com/229126973

COOP tööandja stoori: https://vimeo.com/268764094

COOP stoori edasiarendus “Viime elu edasi igas
Eestimaa nurgas” lood: https://vimeo.com/513353694
ja https://vimeo.com/513352213

Funnest: https://vimeo.com/393661039

https://vimeo.com/316512144
https://vimeo.com/313751285
https://vimeo.com/229126973
https://vimeo.com/268764094
https://vimeo.com/513353694
https://vimeo.com/513352213
https://vimeo.com/393661039


LET’S MAKE BETTERHUMANS
Võta ühendust:

exu@tlu.ee
www.exu.tlu.ee
ingrid.hindrikson@tlu.ee
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