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Mis võiks olla Eesti mahetootja 
eelised ja kuidas neid mahe 
bränditult
eksportida üle maailma? 

o .



Chaga Health

o Asutatud 2014 

o Tootmine Tõrvas

o TOIT, METS, TERVIS BIOTECH

o 100-aastane Mulgimaalt pärit

eliksiiriretsept

o EU health claim / terviseväide

o Roheinnovatsioon ja

Chaga farming

o Eksport 20 erinevasse riiki

o Full traceability 

o Väga tugev meeskond!



o Koostöö puudumine

o Meie konkurentsipunkt on Eestis sees

o Meie unikaalsed müügiargumendid on ettevõtte või
toote tasemel

o Oskamatus kopeerida IT sektori edulugu

o Meil ei ole ühtegi teistest odavamat sisendit (elektri, kütuse, 
gaasi, vee, maa hind ja palgad)

Mis on tänased probleemid



• Tarbijatele mõeldud tehnoloogia areng. Kui 2-3 aasta pärast on 
mobiiltelefoni kaamera niivõrd tundlik, et ta suudab poes mõõta
porgandi,  maasika, viinamarja, seente pestitsiidide hulga, 
raskemetallid jne.

• Toidukvaliteet muutub strateegiliseks küsimuseks. Odavat toitu
me toota ei suuda. Tarbijatel tekib oma tarbijakaitse, mis 
mõõdab kõike ja sellel on suur jõud. 

• Töötlemine ja kasvatamine on kaks kõige lihtsamat osa valemis. 
Kõige keerulisem on müük, turundus ja teadus- ning
arendustegevus. Need osad on meil Eestis täna kõige nõrgemad
lülid selles valemis. Kasvatada ja töödelda me oskame, aga
turundada ja müüa mitte. Seni kuni me eksportturgudel müüa ja 
turundada ei oska, seni ei suuda me ka teadusele piisavalt head 
sisendit anda. Eesti, Läti, Leedu turuga meie teadust üleval ei
hoia.

Suurim väljakutse / VÕIMALUS



o Chaga Health on kõrge kvaliteedi, tugeva turundusloo ja tugevate
väärtustega premium-bränd

o Mets on osa meie Nordic elustiilist

o Chaga kasvatus on osa meie jätkusuutlikkusest

o Chaga tootmisjääkide väärindamine

o Chaga ja teiste koostisosade õiglane hind

o Jätkusuutlik pakend – taaskasutatav ja komposteeritav

o Süsiniku jalajälg toote kohta

o Meie teekond taastava energia poole

o Vastutustundlik hankimine – toetades kohalikke

o Me seisame bioloogilise mitmekesisuse eest

o Autentne kommunikatsioon, mitte ainult turundus

Jätkusuutlikkus on osa meie loost



Chaga-Chaga!

www.chagahealth.eu

@chagahealth

Chaga Health


