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Millest räägin?
Tarbija ostuotsus

• Peamised ostuotsust mõjutavad tegurid
• Kuidas tarbija ostuotsust mõjutada?

Näiteid
kvaliteedikavadest

• Neuland (Saksamaa)
• Muhu Liha (Eesti)
• Quality Meat Program (QMP) (Poola)

Kvaliteedikava “Eesti
Liha”

• Kvaliteedikava “Eesti Liha” loomine

Kvaliteedikava
rakendamine

• Tootjaorganisatsioon “Eesti Liha”
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Ostuotsust mõjutavad tegurid
Päritolu
Risk

Suhtumine

Ootused

Sotsiaalkultuuriline taust

Moraalne ja
emotsionaalne
komponent
Uskumused

Väljanägemine
Tekstuur

Sensoorsed
tegurid

Psühholoogilised
tegurid

Maitse

Elustiil ja
väärtused

Lõhn

Tarbija
käitumine

Hind

Turunduslikud
tegurid
Märgistus

Kättesaadavus

Bränd

Font-i-Furnols, M., Guerrero, L. Multidisciplinary model of the main factors affecting consumer behavior in a food domain. 2014
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Kuidas mõjutada tarbija ostuotsust
• Taga tarbijale piisavas koguses lihtsalt kättesaadavat infot teadliku otsuse
tegemiseks:
• Loomade heaolu, keskkonnastandardid, tootmisviis, sööt, ravimid jne

• Paku tarbijale soovitud kvaliteeti ning taga usaldusväärsus:
• Kvaliteedikaval põhinev kaubamärk

• Koolita tarbijaid:
• Koostöö spetsialistide, toitumisnõustajate ja kokkadega.
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Neuland
Lihaliikide ülene kvaliteedikava, mille keskmes
on loomade heaolu ja keskkonnahoid.
Tugevused
Kvaliteetne eristuv kaubamärk, mis vastab
turunõudlusele
Kõrged loomade heaolu standardid
Tootjate omanduses
Lühike läbipaistev tarneahel
Nišitoode

Nõrkused
Väike geograafiline ulatus
Ebapiisav toodangumaht, mis ei rahulda
turunõudlust
Piiratud kasvuvõimalused
Piiratud juhtimisvõimekus
Liiga kõrge hinnapreemia
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Muhu Liha “Läänesaarte rohumaa veis ja
lammas”
Geograafiliselt piiritletud veise- ja lambaliha kvaliteedikava,
mille eesmärk on läbi spetsiifilise sööda tagada lihale head
maitseomadused.
Kvaliteedikava sätestab:
• Karjatamispiirkonna ja –meetodi;
• Nõuded söödale;
• Keelu soja, maisi ja muu importsööda kasutamisele;
• Nõuded loomade võimalusele liikuda, juurdepääsu puhtale veele, varjule
ja allapanule;
• Nõuded realiseeritavate loomade tervisele, toitumusele ja pügamisele.
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Poola kvaliteetliha programm (QMP)
Elusveiste ja veiseliha kvaliteedikava, mille eesmärk on tagada veise
rümpade kõrgem kaubanduslik kvaliteet ja veiseliha
kõrgemakvaliteedilised kulinaarsed omadused.

Kvaliteedikava sätestab:

• Nõuded jälgitavusele;
• Töötlemisstandardid;
• Puhastus- ja hügieenistandardid;
• Kvaliteedisüsteemistandardid;
• Toote spetsifikatsiooni;
• Nõuded kontrollile ja sertifitseerimisele.
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Kvaliteedikava “Eesti liha”
Lihaliikide ülene kvaliteedikava, mille eesmärkideks on:
• tagada Eestis kasvatatud liha kõrgem kaubanduslik kvaliteet ja
kõrgekvaliteedilised kulinaarsed omadused,
• tagada loomade heaolu ja
• rakendada keskkonnasäästlikke tootmisviise.
• Selleks tuleb:
•
•
•
•

Leppida kokku nõuded liha kvaliteedile, loomade heaolule ning keskkonnahoiule;
Luua ja rakendada liha seiresüsteem;
Valida ja juurutada sobiv kvaliteedijuhtimissüsteem;
Koolitada, nõustada ja toetada liikmeid.
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Lihaklaster on eeltöö juba teinud
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Tootjaorganisatsioon “Eesti liha”
Sisendid
Tooted/ teenused

HoReCa
Loomakasvatus

Tapamaja

Aretus

Nuumafarmid

Turustamine/
logistikakeskus

Töötlemine

Kaubandus

Tarbija

Eksport

Kõrvalsaaduste töötlemine/ jäätmete
käitlemine

Kompetentsikeskus
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Kvaliteedikava rakendamine läbi TO Eesti Liha
nõudlusele vastav
toode

kvaliteedikavad
toidujulgeolek

Tootjad
•
•
•
•

sealiha
veiseliha
lambaliha
muu

investeeringud

TO Eesti Liha

•
•
informatsioon
•
•
•
koolitus ja know-how •

planeerimine
toiduohutus
optimeerimine
organiseerimine
eestvedamine
informatsioon
kontrollimine
tagasisidestamine

Riik ja

tarbijad

sisend
õigusloomesse
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Aitäh!
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