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•  Sustainable Entrepreneurship In Countryside – koostööprojekt “Kestlik 

ettevõtlus maal” 2016-2019  
•  Suunatud maapiirkondade mikroettevõtluse arendamisele ning hõlmab 

kaheksat kohalikku Leader-algatusgruppi Eestist, Lätist ja Soomest. 
•  Peamine eesmärk on edendada rahvusvahelist koostööd teenuste 

arenduseks ja turundusliku oskusteabe vahetuseks.  
•  Eraldi fookus on ettevõtlikel noortel, kes saavad osaleda ettevõtjate 

vahetuses, ning piirkondadevahelise turundusvõrgustiku loomisel. 
•  Projektis saavad osaleda kaheksa tegevusgrupi piirkonnas tegutsevad: 

–  Kohalikud MTÜd, kes pakuvad või plaanivad pakkuda kohalikke tooteid ja teenuseid 
–  Kohalikud mikro- ja väikeettevõtjad (kohaliku toidu tootjad, käitlejad ja toitlustajad, 

sealhulgas nende pere nooremad liikmed või kogukonna noored, kes tulevikus võiks 
ettevõtte üle võtta või kodukohta oma ettevõtte luua) 

–  Säästliku maaturismi pereettevõtted ja MTÜd 
–  Käsitööga tegelevad kohalikud mikroettevõtted 
–  Kohalikud poed, kes pakuvad tootjatele kohaliku toodangu müügivõimalust 
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brändi vaja ja kuidas 
bränd sünnib 
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Katrin Kull 
•  Reklaami ja disaini alal alates 1996. Täna 

teenusedisainer Dreamersis (Softrend, SOL, Braun, 
KPMG, Mayeri, L’Elledue ja Levante jt). 

•  Turundusstrateegiad, brändianalüüsid, brändide 
loomine, turunduskommunikatsiooni plaanid, 
reklaam jms 

•  Disainijuht Eesti Disainikeskuse Disainibuldooseris 
2016 

•  SEIC projekti turundusekspert 
•  https://www.facebook.com/katrin.kull 
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Miks bränd? 
•  Meie = alustavad ettevõtted, 

pereettevõtted, elustiiliettevõtted, väike- ja 
mikroettevõtted, üksikettevõtjad 

•  Piiratud tootmismaht 
•  Kuidas saada suuremat tulu? 

•  Terminoloogia: toodete ja teenuste vahe ei 
eksisteeri – iga tootepakkumine on 
tegelikult teenus 
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Miks makstakse ühe toote eest 
kõrgemat hinda kui teise eest? 

•  Toote-teenuse 
sisuline 
kvaliteet 

•  Jaotus 
•  Brändi imago 
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Mis on bränd? 
•  Bränd on kõik toote-

teenusega 
seonduvad 
assotsiatsioonid 
inimeste meeltes 

•  Toote omapära, 
visuaal, pakend, 
ostukogemus, 
kommunikatsioon... 

•  Kõik, mis lisandub 
tuumiktootele 
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Mis märksõnad seonduvad 
nende “brändidega”? 
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Mida meie saame teha? 
•  Laduda tugeva vundamendi 

– Toode-teenus: mida ma müün 
– Väärtused, eesmärgid, olemus 
– Ostu-müügi kogemus 
– Selle kõige väljendus visuaalis 
– Veebiväljund = info, bränding, teenuse 

olemus, müük, tagasiside jne 

•  Olla järjepidev 


