




TURUNDUSMEETMESTIK

4C - lahendus tarbijale 4P - ettevõttele

customer solution product

customer cost price

convinience place

communication promotion



TURUNDUSE (BRÄNDI) ROLLID

Informeeriv - annab tarbijale teada toote/teenuse saadavaloleku, hinna, asukoha jms

Veenev - muudab toote (teenuse, tegevuse) sihtrühma jaoks ihaldusväärseks 

Meenutav - meenutab sihtrühmale varasemat ostu, koostööd jms, veenab oste või kaude selle 
kasulikkuses

Eristav, imagot-loov - toote (teenuse, tegevuse) esiletõstmine konkurentide seas, sellele “oma näo” 
loomine 

Väärtustav, tegevuskeskkonda kujundav - kogu ettevõtte tegevusele laiemat ühiskondliku tähendust 
andev (nt sponsorlus), (tulevasi) kliente koolitav, otsustusprotsesse ettevalmistav





BRÄNDI 
OLEMUS

o Tugev bränd on üks väheseid toetavaid eeliseid, mis 
on firmadel tänapäevases tihedas konkurentsis.

oPaljude inimeste jaoks on bränd lihtsalt firmanimi ja 
logo, kuid see oleks sama kui arvata, et lennuk 
koosneb mootorist ja tiibadest. 

oBränd on inimese ettekujutus sinu firmast, ja see 
peab olema võimalikult positiivne. 

oVõtame näiteks automargid: kui soovite turvalist 
autot, tuleb kohe meelde .., kiirusega assotsieerub 
.., elegantsiga ... 

oKuid miks? Sest need brändid on vastavalt 
positsioneeritud, mis viitab tugevalt brändile.



BRÄND JA KAUBAMÄRK

o Kaubamärk on nimi, sümbol, kujundus või nende kombinatsioon. Selle põhifunktsiooniks 
on eristada ühe firma tooteid teistest samaliigilistest toodetest. Kaubamärk saab 
õiguskaitse kaubamärkide registrisse kandmisega. Toode on see, mida firma valmistab ja 
müüb. 

o Bränd on see, mida tarbija ostab – see on ettekujutus, elustiil, tunnetus...kõik, mida on 
keerukas kirja panna või üheselt mõista.

Turunduspraktikud tavatsevad öelda "Bränd on see, mis jääb sinust 
järele, kui sa lahkud toast" või ka "Toode valmib vabrikus, inimene ostab brändi".



BRÄND KUI 
KUVAND

Üks brändi iseloomulikumaid tunnuseid on kuvand. See on
inimeste ettekujutus meist, millena või kellena me näime või
tahame näida.

Nagu ilu, on ka kuvand „vaataja silmades“. Igaühe silmis on
erinev kuvand, mis kujutab endast kokkuvõtet ettevõtte, toote
või teenuse kohta käivatest ettekujutustest, tunnetest ja
hinnangutest. Kui inimesed räägivad millestki, ei aruta nad
reaalse toote või teenuse üle, vaid esitavad kontseptsiooni, mis
on koostatud kas isiklikest kokkupuudetest ja sellest, mida teised
on rääkinud.

Kuvand käib ettevõttega koos, nagu maine. Tarbijatel, kes võib-
olla ei ole kunagi ettevõttega kokku puutunud, on teie kohta juba
kuvand olemas. Nad on kuulnud teie kohta kuulujutte, nii tõde
kui valet ja selle alusel moodustub inimeste peades teie kohta
nägemus millisena nad teid ette kujutavad. Samas ei ole kuvand
juhuslik. Selle nimel tehakse tööd, seda saab suunata teadlikult.









Brandi isikustamine



Väärtused, mis seotakse brändiga

Luxus, erilisus
Parim 

saadaolev 
kvaliteet

Eristuv ja 
ülikõrge 

teenindus

Oleme kõikjal 
olemas

Parim 
(odavaim) hind

Isikupõhisus Ajaloolisus Asukohapõhisus

Üldhuvitavad 
ühiskondlikud 

teemad
Vastandumine



VÄLIMUS, “PAKEND”, 
VÄLISE KUVANDI 

ELEMENDID, NIMI

TOODE, TEENUS ISE, 
KVALITEET

“AURA”, MIS 
ÜMBRITSEB TOODET –

LOOD, LEGENDID, 
ARHETÜÜBID

VÄÄRTUSHINNANGUD, 
PÕHIMÕTTED

SÕNUMID JA KANALID



Tänan!

Küsimused ja kommentaarid?


