
NATUKENE SÄRTSU ON 
ALATI KASULIK 

VÕRUMAA ETTEVÕTLUSPÄEV 





Töö laudades 

Ideede genereerimine ja jagamine 



Valik? 

 



 Kust tulevad...? 
 

 

Selga, jalga, pähe, kätte, kaela, kõrva jne 
 
Vabaaeg, muusika, sport jms 
 
Elustiil, kunst, iluvidinad, hobid jne 
 
Kool, õppimine, õpetamine jms 
 
Tehnikavidinad mis teeksid meie elu kergemaks (arvuti, mobla 
jne) 
 
Turvalisus, ohutuse tagamine või selle vähendamine 
 
Kodu, minu tuba, minu töölaud, minu mööbel, minu muud asjad 

Nägemine Haistmine 

Kuulmine Maitsmine 

Kompimine Kõhutunne 



Mida inimesed nõuavad/tahavad?* 

Lihtsust ja mugavust 

• Vähem igapäevaseid tüütuid tegevusi 

• Seadmeid, mis töötavad ilusti ja teevad seda, mida kasutaja soovib 

• Lihtsust vajaliku info leidmisel 

 

Häid suhteid 

• Armastada ja olla armastatud 

• Kuuluda heade inimeste gruppi 

• Tutvuda uute inimestega (ka tagasihoidlikud inimesed) 

• Kohtuda positiivsete inimestega 



Mida inimesed nõuavad/tahavad? 

Edukat karjääri 

• Osata hästi enda tööd teha 

• Efektiivselt õppida – vähem tuupimist, rohkem tulemust 

• Head töö ja puhkamise tasakaalu 

 

Ilu ja naudingut 

• Näha hea välja 

• Kaunist kodu ja kontorit 

• Maiustusi ja kingitusi 



Mida inimesed nõuavad/tahavad? 

Põnevat meelelahutust 

• Mänge ja tegevusi, mis hoiaksid meele ärksana 

• Huvitavaid filme ja lugusid 

• Üllatusi ja seiklusi 

 

Head tervist 

• Olla energiline ja rõõmus 

• Tervislikult toituda 

• Olla enda spordialal edukas 

• Vähendada stressi 



Mida inimesed nõuavad/tahavad? 

Puhast keskkonda 

• Hingata puhast õhku ja elada puhtas elukeskkonnas 

• Vähendada enda negatiivset mõju keskkonnale 

Turvalisust 

• Uskuda, et tulevik on hea 

• Hoida enda suhteid 

• Teenida piisavalt hästi, et enda kulusid katta ja unistusi täita 

• Kindlust, et kui tööl midagi kehvasti läheb, siis saab hakkama 

• Enda keha hoida tervena liiklemisel või sporti tehes 



Mida inimesed nõuavad/tahavad? 

Eneseteostust 

• Julgust olla mina ise 

• Teha tööd, mis on oluline ja kasulik ka teiste jaoks 

• Pidevalt kasvada ja areneda 

• Realiseerida enda ideid ettevõtluse kaudu – teha “enda asja” 

• Leida enda missioon ja sellele pühenduda 

• Maailma paremaks paigaks muuta 

Odavamalt ja paremini 

• Ehituses, energeetikas ja toidutööstuses otsitakse pidevalt säästlikumaid 
ja tervislikumaid tehnoloogiaid. Märka vajadust, paku lahendust. 

*Harald Lepisk. Inspiratsioon.ee 



On bingo aeg  

 





TOOTETASANDID /PRODUCT LEVELS 

TOOTE TUUM 

CORE 

PRODUCT 

põhi hüved 

key benefits 

Kvaliteet 

Quality 

Pakend 

Packing 

Värv 

Color Disain 

Design 

Paigaldus 

Installation 

Abi 

Support 

Makse- 

tingimused 

Payment 

options 

Müügijärgne  

hooldus 

After-sales 

service 

 

   Kohale 

toimetamine 

Delivery 

Garantii 

Warranty 

 

Kuvand 

Image 

Personaalsus 

Personality 

Omadused 

Characteristi

c 

 

Stiil 

Style 

Kaubamärk 

Brand 

Positsioneerimine 

Positioning 
TUUMIKTOODE  

CORE PRODUCT 

 

REAALNE TOODE 

REAL (tangible) 

PRODUCT 

 

TOODE 

LISANDITEGA 

AUGMENTED 

PRODACT 



Filtreerimine 

1. On see uudne? Kas keegi on seda meie  
valdkonnas proovinud? Mida vähem seda  
proovitud, seda kõrgem hinne  
(näiteks 10-palli skaalal) pange, sest uus  
idee püüab tähelepanu ja avab uusi võimalusi. 
 
2. On see kasulik? Uudsus on väärtus vaid siis, kui tegemist on kasuliku lahendusega. 
Hinnake, kas see aitab Su meeskonnal liikuda soovitud olukorra poole. Ega see uusi 
probleeme ei põhjusta? Mida kiiremate sammudega idee edasi liikuda aitab ning 
mida vähem uusi probleeme põhjustab, seda kõrgem hinne. 
 
3. On see tehtav? Kas kulud on jõukohased, ajakava sobib ja oskused  
toetavad? Kõrgem hinne pange ideedele, mis nõuavad vähem ressursse. 



Aga mis saab nüüd edasi? 

https://vaa.ee/ 

     
https://www.tootukassa.ee/content/toetused-ja-huvitised/ettevotluse-alustamise-toetus 

 
https://voruleader.ee 

 
http://www.ja.ee/ 
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