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Eellugu

• Andre talu 1874

• Andre talu FIE Aivar Alviste 1997

• Andre farm 2013

• Andre Juustufarm 2015



Juust

• Jõudmine „juustuni“ 2013 suvel

• Otsus premium toote valmistamiseks

• Esimene seadmete sissemakse ja juustukoja ehituse alustamine aprill 
2014



Meie eeldused ja sammud Premium toote 
saamiseks
• Visuaal: logo, koduleht, FB, YouTube

• Filosoofia: meie lugu

• Premium kvaliteet tootel

• Pakend

• Hind

• Turundus 

• Kliendisuhe



Visuaal

•Märgid 
logol



Koduleht www.andrefarm.ee

• Teha ise?

• Hallata ise?

• Esimene kohtumine 
kliendiga

• Emotsioon, info, 
tegutsemine



Meie nägu suures raamatus

• Näitame meie loomi

• Teavitame uudistest

• Kiire kontakt kliendil 
meiega

• Vähem anonüümsust

• Sõpru 1620 (u 1,5a) 
ilma ühegi 
loosimismänguta



Google

• Meie hallatavad lehed 
otsingus kõige 
esimesed

• Artiklid

• Kiire kontakt kliendile



YouTube

• Atraktiivne endast 
rääkimine

• Teiste lood meist

• Alakasutatud meie 
poolt



Meie lugu

• Mummukesed – lood 
loomadest, Piima-
Wiki

• Ise kasvatame sööda, 
toodame piima ja 
valmistame juustu

• Terve toit

• Ise näeme ka terved 
välja 



Kvaliteetne toode

•Kes ütleb, et on 
kvaliteetne?

•Õppimine meistritelt

•Võrdleme end 
juustumaailma 
maitsetega



Pakend

• Emotsioon

• Toetab lugu

• Maksumus



Pakend

• Märgid pakendil

• Miks üldse pakend

• Pakend vs toode



Hind 

• Mis on meie toote hind 
tegelikult

• Jäime oma hinna juurde



Turundus

• Eelarve u 0

• Kus olid/on meie abistajad

• Kanalid: koduleht, FB, laadad, esitlused, 
artiklid, konkursid, Avatud talude päev, 
külaliste vastuvõtt, sponsorlus



Kliendisuhe

• Kelle kuningas on klient? 
Iseenda kuningas. 

• Meie klient on vana sõber 
aga ka nendega on lihtsalt 
keeruline või keeruliselt 
lihtne, emotsionaalselt 
väsitav igal juhul.

• Pingutame koos 
loomadega



Kokkuvõttes:

• Me armastame juustu!

• Pead suutma jätta siira mulje ja veel parem kui oledki siiras! Armasta 
oma toodet või leia toode, mida armastad!

• Usalda ennast aga kontrolli ka läbi kliendi silmade.

• Jaksa küsida pidevalt: „Miks?“

• ETTEVÕTLIKUST!

• Tänud!


