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Olulist on palju aga alustame tähtsamatest!

* Selge soov asuda kauplema kaubakettides >>>
* Arvestada saab:

ette arvatava müügiga
kindla tasumisega
maine, ostueelistuse kujunemisega ajas

* Tingimusteta valmis peab olema:
kauplemisnõuete täitmine: sh. temperatuuriahel, vastavussert,

sh. vöötkoodid, tellimise süsteemTelema/EDI

sortimendi tarnekindlus
dokumentide täpsus ja korrasolek
kiire häiretele reageerimine

Puhtus, ausus, temperatuuriahel > muidu satud kohe õue!
Odavamlt saab alati müüa, üle hindamisel kukud riiulist välja!



PANUSTAMISE PINGERIDA

Kaubakettidel on suurusjärgud Hypermaket, Supermarket, väiksemad..

Plaanitud esitlused, tarnekindluse “tugevam pool”, suhtlemise- vaatlemise tihedus.

Kuhu rakendada oma esmane võimekus?

Olla mõistev teise poole eksitustega. Kiire ümber seadmine on esmane! 

Analüüsida müüke, kui on milleski langus pikem või sügavam, siis uurida põhjusi.

Kuu algus ja lõpp hõljuvad reeglipäraselt.

Tarne tõrke korral kiirelt teavitada saajat! Asuda “päästma, mida päästa” saab! ( Järele
vedu, paluda uus tellimus, vana maha võtta jne.)

Saatelehe kuupäev on reeglina eelmine kui arve kuupäev…



Meelespead
Kasulik on hoida

käepärast

HINNAKIRI

KAUBANÄIDISED

müügikohtade

võtmeisikute

andmed

Iga tõrkega hakkab

kogunema

“KAHJU” (aeg, 

umbusk, ja raha

millest raha ongi

kõige “odavam” , 

seda saab uuesti

teenida)



Müügi jälgimine klientide lõikes

Graafiline esitlus annab palju infot „Turuelust“

Süsteemsus ja sündmused kuu-, aasta-, 

aastate- lõikes. 

Tarbija käitumine ajas, müügikohtades.



Müügi kulgemine ajas

2022

Vaade läbi aastate, uute ilmumine, 

vanade „kustumine“

Kampaaniad –suuremad, väiksemad.



Sortimendi formularid

vajavad tähelepanu ja 

hoolikat hoidmist

• Sortimendi valikud, uuendused, täiendaused
ja kampaaniad kantakse sortimendi
tabelitesse

• Uuel täitmisel veenduda ostujuhi kaudu, et 
saaksite värske, ajakohase tabeli

• Hinnateema: jälgida hoolikalt, millised
kokkulepped partnegiga on tehtud

• Seonduvad tagasisided ostujuhtidelt hoida
koos kaubatabeliga

• Uute hindade ja stardikuupäevade spikker
riputada nähtavale kohale.

• TELEMA pakub ka värskete tabelite
“hoiuteenust”: Teie kauba andmed on 
värskelt kabakettide kõige uuemates
tabelites. Teil piisab sisse kirjutada uued
hinnad või näit. kampaania andmed. Tabel
on kohe valmis saatmiseks sinna, kuhu vaja!



• Näita ennast!  Kes Sa oled?  Mida Sa teed?

• Koduleht, kus on olemas ettevõtte aadress, kontaktandmed, Reg. kood, KMR 
kood, asukoha kaart. Lühi- iseloomustus, tooteinfod, artiklid, videod….. 
Mitmekeelsena…

• Ilmutamine sotsiaalmeedias FB, Youtube, WA Business.  Ei soovita
poliitilisi hoiakuid võtta – vaenlased on kerged tekkima! 

• Artiklid valla lehes, maakonna lehes, …suuremates …   kord, paar aastas.

• “Telepurgis” paar korda aastas, kui juhust tekib…

• Aktiivne pakkumine: Messid, turud, laadad. Vaadata teisi, näidata ise ennast!

• Heategevus kohalikul tasandil – koolid, muusika, sport, lasteaiad, vanadekodud..  
Alati oled oodatud, hea kui Sul on midagi anda. Palju pole vajagi!

• Lasteüritused – külastused, avatud päevad jms.

Müügi võimendamise instrumendid



Märgid Reklaamid hoida käepärast

Tootepildid, toote kaardid



KONKURENTSIVÕIMET PIDURDAVAD:
KÕRGE ELEKTRI HIND

TÖÖJÕUD, PALGASURVE
SISENDITE HINNATÕUS

Stiigo.com

“Hinnalüliti”



TÄNAN TÄHELEPANU EEST!

Juhan Särgava

www.Saidafarm.ee

+372 5057441

http://www.saidafarm.ee/


MAHEPÕLLUMAJANDUSE TULEVIK?

*   80% PEAVAD LOOMULIKUKS, EGA NIMETA
SEDA ENAM MAHETOIDUKS. 
* „TAVATOITU“ TOODETAKSE VAID
„TOIDUVAAKUMI“ PIIRKONDADELE,  
NÄLJAHÄDALISTELE, SÕJAJÄRGSETES
PIIRKONDADES, KUNI SEAL TAASTUB
KESKKONNAKAITSELISE KORRA PIDAMINE. 

* TOIDU KASVATAMINE TÕUSEB TAAS AU SISSE JA 
VABASTATAKSE PIIRANGUTEST, MAKSUDEST, 

TOETATAKSE KAASNEVAID ÜHISKONDLIKKE
KULUSID, HARIDUSEST, TRANSPORDIST
TOITLUSTUSENI.
KÜLVIKORRAS ON AINULT KÕIGE SOBIVAMATE
VILJADE RING 8…24 VILJA

TASUTAKSE PÕLLUMEESTELE VÄÄRIKALT
KESKKONNATEENUSTE EEST!
WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=9QDCVXRJG6W


