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DISAIN JA 
INNOVATSIOON

Toode peab olema ärilises 

mõttes tasuv, disainitult 

inimesekeskselt ning tootmine 

peab olema tehnoloogiliselt 

teostatav. Nende kolme 

ristumiskohaks on 

innovatsioon.

äri (tasuvus)

tehnoloogia
(teostatavus)

inimesed
(kasutatavus)



ÄRIMUDELI INNOVATSIOON

„Innovaatiline äri on selline, mis elab ja hingab „väljaspool

karbimõtlemist“. See ei seisne pelgalt heades ideedes, see on 

kombinatsioon headest ideedest, motiveeritud töötajatest ja vaistlikust

mõistmisest, mida teie klient vajab“ - Richard Branson (1998)



MIS ON “ÄRIMUDEL”?



MIS ON “ÄRIMUDEL”?

Ärimudel kirjeldab seoseid, kuidas organisatsioon loob, tarnib ja 

saavutab väärtust



ÄRIMUDELI INNOVATSIOON –
ALEX OSTERWALDER

• Osterwalder lõi ärimudeli lihtsa esitamise jaoks lõuendi (“Business 

model Canvas”)

• Lõuendi ehk loodud raamistiku abil saab kirjeldada ärimudelit ning luua

ülevaade terviklikust pildist

• Olulisel kohal on kliendikeskne mõtteviis

• Ärimudeli loomine algab kliendist ja toimub väärtuspakkumise ümber





NÄIDE - TWOTHIRDS

• Koduleht: twothirds.com/

• Video

• Toodavad vabaajarõivaid

meestele ja naistele

• Kasutavad ökopuuvilla ja 

ümbertöödeldud

materjale

• Tootmine Euroopas

• Müüvad tooteid e-poes

https://twothirds.com/
https://www.youtube.com/channel/UC3Qfe9jD--gJTloFH31oHSg




Toodavad

vabaaja

riideid

keskkonna-

sõbralikest

materjalidest

Mehed, kes

ostavad

keskkonnasõb

ralikest

materjalidest

tooteid

Naised, kes

ostavad

keskkonnasõb

ralikest

materjalidest

tooteid

Sotsiaalmeeida: 

Instagram, 

Facebook

Suunatud

reklaamid

Veebisuhtlus

Personaalsed

e-mailid

Riiete tootjad

Materjalide

tarnijad

Toodete

tarnimine

lõpptarbijale

Riiete

disainimine

Turundamine

Töötajad

€  -teenuste

ostmiseks

€ riiete

müügist

Materjalide ost

tootmisteenus

palgad

reklaamikulu

postikulu



MILLEKS KASUTADA
ÄRIMUDELILÕUENDIT? 

• Aitab luua tervikliku arusaama ettevõtte tegevustest

• Holistiline ülevaade kõigile meeskonnaliikmetele

• Sisendiks äriplaanile

• Võrdlus konkurentidega – mis on minu unikaalne väärtuspakkumine?



KLIENDISEGMENDID

• Kliendikesksus – kelle jaoks loome väärtust?

• Peamiste kliendisegmentide välja toomine

Edasipidi lähme sellega rohkem süvitsi:

• Kus minu kliendid veedavad aega?

• Mis on neil ühist?

• Kuidas and meid leiavad?



VÄÄRTUSPAKKUMINE

• Millist kliendi probleemi soovime lahendada?

• Väärtuspakkumine lahendab kliendi probleemi või rahuldab tema
vajadust.

• Väärtuspakkumine on ärimudeli keskne osa

• Lähtub kliendi vajadustest

Märksõnad:

• Uudsust - Funktsionaalsust - Kohandamine - Disain – Bränd / 
Staatus - Kulude vähendamist - Riski maandamist - Mugavus / 
Kasutatavus



KANAL

• Kuidas ettevõtte kommunikeerib enda väärtuspakkumist ja jõuab enda

kliendisegmentideni

• Milliseid kanaleid saame kasutada?

• Milliseid kanaleid tarbib meie klient? 

• Milline kanal toimib tõhusamalt? 



KLIENDISUHTED

• Millised suhted loob ettevõtte spetsiifilise kliendisegmendiga?

• Personaalne

• Määratud, spetsiifiline isiklik abi

• Iseteenindus

• Automaatne teenindus

• Kogukond

• Koostöö



TULUVOOD

• Mis tulu tekib iga kliendisegmendist?

• Toote müük

• Teenuse müük

• Perioodiline tellimus

• Rentimine

• Teenustasud

• Reklaamitulu



VÕTMERESSURSID

• Kõige olulisemad ressursid / varad, et ärimudel toimiks ?

• Füüsilised

• Inimesed

• Finants

• Intellektuaalomand



VÕTMETEGEVUSED

• Ettevõtte tähtsamad tegevused

• Tootmine

• Probleemilahendus

• Platvorm / võrgustik

• Disain

• Vahendamine



VÕTMEPARTNERID

• Alltootjad

• Koostööpartnerid

• Tarnijad sh teisese toorme tootjad ja tarnijad

• Reklaampartnerid

• Sisseostetud teenused



KULUSTRUKTUUR

• Kirjeldab kõike kulusid mis on seotud ärimudeli teostamisega

• Püsikulud

• Muutuvad kulud











HARJUTUS: STELLA 
SOOMLAIS

• Taust: toodab nahast käekotte

• Ostab ökomaterjale (nahk) Itaaliast

• Ostab tooted nende kasutusea lõpus tagasi

• ToodabTallinnas oma ateljees

• Koduleht

https://www.stellasoomlais.com/about




Toodab

keskkonna-

sõbralikest

materjalidest

kotte, mis 

kestavad

Naised/mehed

kellele

meeldivad

kauakestvad

keskkonna-

sõbralikud

bränditooted

Tulu 

käekottide

müügist

Materjali

tarnijad

Masinad

Rätsepad

Toodab uusi

tooteid (upcycle) 

vanadest

materjalidest. 

Annab materjalile

uue elu

Naised/mehed, 

kes on Stella 

tooteid ostnud

Vanad käekotid

Vanade

käekottide

tagasiostmine

Materjalide

töötlemine

Vanade toodete

ümbertöötlemine

Disain

Tootmine

Müük Personaalne

lähenemine

Sotsiaalmeeida

Soovitused

Masinad

Materjali ost

Palgakulud

Töökoja rendipind


